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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άρτα          

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                     Αριθμός πρωτ.    

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν 

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . ) 

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: ‘’Βελτίωση οδικής 
ασφάλειας Εθνικού-Επαρχιακού Δικτύου οικισμών Δήμου Αρταίων’’ - Υποέργο 1 ‘’Κατασκευή 
κυκλικού κόμβου στη Φιλοθέη Άρτας’’  
 
με συνολικό προϋπολογισμό 2.120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με CPV 45233128-2 

(Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους) και κωδικό NUTS: EL541. 

Το έργο συντίθεται από κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ & Η/Μ  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/02/2023 
ημέρα Παρασκευή, ενώ ως ώρα λήξης ορίζεται η 15:00μ.μ.. 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/02/2023 ημέρα Δευτέρα, 
ενώ ως ώρα ορίζεται η 10:00π.μ.. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 195689. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 
έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 166278/25.06.2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 
τεύχος Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων 
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς, 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 2662 Οικ. 

Ημ.Πρ. : 31/01/2023

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΩΨΦΩΨΑ-Χ7Ο



   

 

Σελίδα 2 από 3 

 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. 

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, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του.  

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 09/02/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13/02/2023. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ Η/Μ που είναι εγκατεστημένα:  

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, 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, 

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

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και της 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 (π.χ. κοινοπραξία). 

Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, όσον αφορά στην 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του 
π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στην κατηγορία έργων 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ & Η/Μ». 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η οποία 
απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου, ήτοι τον Δήμο Αρταίων και ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (34.193,55 ευρώ), ενώ δε γίνεται δεκτή 
αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (13) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής προσφορών ήτοι τουλάχιστον έως την  17/04/2024. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι δέκα (13) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής της. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

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. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  ¨ΕΛΛΑΔΑ 2.0¨ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  NextGenerationEU με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180769 της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο» ποσού 1.760,000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ποσό ύψους 360.000,00€ θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους 
πόρους (ΣΑΤΑ). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο   η οποία μπορεί να ανέρχεται μέχρι του 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
242 του ν. 4072/2012). Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 
περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014, υπό την προϋπόθεση της 
καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.  

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

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

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Άρτα      - 01 - 2023 

Ο 

Δήμαρχος  Αρταίων 

Τσιρογιάννης Χρήστος 
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