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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία  για την ανάθεση του έργου :  

 «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Αρταίων» 
1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιώ ν:  

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ  με προϋπολογισμό 320.161,29€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://www.arta.gr/prokirikseis/. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου. 

3. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 08/09/2022 και ώρα 15:00μ.μ.  

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “190741” 
Ημερομηνία αποσφράγισης: 14/09/2021 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση "Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα".  

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1ης  τάξης και άνω  και που είναι εγκατεστημένα σε:  

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 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.  

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

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

1 (ε) και 3 (β)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).  

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

κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των 6.403,23 ευρώ.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

6. Το έργο χρηματοδοτείται με 397.000,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 & ΣΑΤΑ.              

    KA 64-7323.020.  Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

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

8.  Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο. 

 

Άρτα    05   -  08  - 2022 

Ο 

Δήμαρχος  Αρταίων 

 

 

Τσιρογιάννης Χρήστος 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 18083 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 05/08/2022



ΑΔΑ: ΨΤΝΛΩΨΑ-ΥΒΜ
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