
 

                            

                                  1/3 

          Κιάτο    29-06-2020 

                       Αρ. Πρωτ.: 5341 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

 

 Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
 

Προκηρύσσει 

Ανοικτό διαγωνισµό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ANAKATAΣΚΕΥΗ   

ΓΕΦΥΡΑΣ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ∆.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,  CPV 

45221111-3, προϋπολογισµού 1.740.000,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ 24%), µε κριτήριο ανάθεσης 

της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 37 του Ν. 

4482/2017. 

1.  Ο προϋπολογισµός του έργου αναλύεται σε: 

∆απάνη εργασιών:      1.031.023,52 € 

ΓΕ & ΟΕ:                   185.584,23 € 

Απρόβλεπτα:                      182.491,16 € 

Πρόβλεψη αναθεώρησης:            4.126,90 € 

ΦΠΑ 24%:                               336.774,19 € 

 

2.  Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

∆/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ.: 2742360100, fax:2742023562 

E-mail: d-sikyon@otenet.gr 

 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). Οι προσφορές θα 

υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, µε ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών την 

16η Ιούλη 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 π.µ. 

Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22α Ιούλη 

2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 

 

4.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δηµοπράτησης 

στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο χώρο της πύλης, www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του  ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, www.kiato.gov.gr 
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5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 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 Σ∆Σ, 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. 

Ο Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 

6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ (28.000,00) ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το ∆ΗΜΟ 

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, µε ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι µέχρι 16-02-2021. 

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

 

7. Το έργο χρηµατοδοτείται: Από Επιχορήγηση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 

(κωδ. έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.∆.Ε.) µε ποσό 1.200.000,00 €, από ΣΑΤΑ 

2011 µε ποσό 769,49 €, από ΣΑΤΑ 2011 (3η & 4η δόση) µε ποσό 2.154,81 €, από ΚΑΠ 

επενδυτικών δαπανών 2015 µε ποσό 10.131,38 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2016 µε 

ποσό 59.642,50 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2017 µε ποσό 69.319,17 €, από ΚΑΠ 

επενδυτικών δαπανών 2018 µε ποσό 228.849,26 € και από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2019 µε 

ποσό 169.133,39 €. 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ποσοστού 5% επί της αξίας της 

σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει την παροχή ισόποσης 

προκαταβολής προς τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση επιπλέον εγγύησης 

προκαταβολής.  

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 

 

9. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ∆ΕΚΑΟΧΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από 

την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
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10. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Σικυωνίων. 

 
 
 

 Κιάτο     29-6-2020 
Ο  ∆ήµαρχος Σικυωνίων 

 
 

Σπυρίδων Π. Σταµατόπουλος 
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