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Πρέβεζα, 30 / 01 /2023 

Αρ. πρ.  1870  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ.: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 

ΤΚ 48100 Πρέβεζα 

Τηλ. : 2682089082 

Πληρ.: Γ. Τάγκας,  

            Η. Χατζηγιάννης 

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5180769)  

(Κ.Ε. 2022ΤΑ05500000) 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 195620 

  CPV: 45233120-6 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ διακηρύττει ότι στο Δημοτικό Κατάστημα Πρέβεζας, θα διεξαχθεί ανοικτή  

ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

 

1. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, ανέρχεται στο ποσό των 870.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 

1.080.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 

474.549,52€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 

112.754,74€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 

με προϋπολογισμό 189.667,75€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

 

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/02/2023, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 06/03/2023, 

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

 

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

5. Το έργο θα εκτελεστεί στην πόλη της Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας, NUTS: EL541 Arta-Preveza 

 

6. Η προθεσμία  περάτωσης του έργου είναι Δώδεκα (12) μήνες. 

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής  

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις 

κατηγορίες έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ–ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

7.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

7.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του Ν.4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 

νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 

μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 

8.Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών).  

 

9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του Ν.4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

10. Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5180769) (Κ.Ε. 2022ΤΑ05500000) ποσού 1.080.000,00€. Για την παρούσα 

διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση 186/2023 με αρ. πρ. 1804/30-01-2023 για την ανάληψη υποχρέωσης για τo 

οικονομικό έτος 2023. 

 

11. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 

εγγύησης συμμετοχής που ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 

17.119,35€ και θα απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 28/04/2024. 

 

12. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας. 
 

14. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και  να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  

από την έδρα του Δικαιούχου ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2 ΠΡΕΒΕΖΑ καθώς και από την ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής www.dhmosprevezas.gr. (αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες Γ. Τάγκας, Η. 

Χατζηγιάννης τηλ.:2682089082, 2682029167). 

 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

 

http://www.dhmosprevezas.gr/
ΑΔΑ: 62Π6ΩΞΧ-ΛΧ0
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