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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

ΜΕΤΡΟ 4 

«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» 

Υπομέτρο 4.3 : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» 

Δράση 4.3.4 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» 

 

Η  πίστωση   προέρχεται   από   το   Πρόγραμμα   «Αγροτική   Ανάπτυξη  της   Ελλάδας   2014   

–  2020»   με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης:  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι:0006176440 και πρόκειται 

για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ». 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την 27η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. . 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργα οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τριUτες χωU ρες που δεν εμπιUπτουν στην περιUπτωση γ  ́της παρουU σας παραγραU φου και εUχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 382.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 226.265,90 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.727,86€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.049,06 € 

Αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.021,70 € 

ΦΠΑ 24%  73.935,48€ 

CPV: 45233123-7 ( Δευτερεύουσα οδός / Αγροτική οδός) και Κωδικός NUTS: EL115 

Το   έργο   χρηματοδοτείται   από   το   Πρόγραμμα   "Αγροτική   Ανάπτυξη   της   Ελλάδας   

2014   -   2020"   με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 

082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210012. 

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 

την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.160,00 ευρώ.  

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής (15%). 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα ημερολογιακές ημέρες (270) . 

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

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας των απαραίτητων δημοσιεύσεων της της δημοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 

διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του 

νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του 

έργου. 
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Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διευκρινήσεις δίνονται μέχρι και την 23/03/2020  μόνον μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 

πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Νέστου: www.dimosnestou.gov.gr. 

 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, 09/03/2020 

 

Ο Δήμαρχος Νέστου 

 

Μιχαηλίδης Σάββας 
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