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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 1.  Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδού Ψαχνά - Κοντοδεσποτίου», με συνολικό 
προϋπολογισμό  64.464,60  ΕΥΡΩ (€) και δημοπρατούμενο προϋπολογισμό 51.987,58 
ΕΥΡΩ (€). Το έργο αποτελείται από μία κατηγορία έργων,  Οδοποιίας, με δημοπρατούμενο 
προϋπολογισμό 51.987,58 ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 
15%). 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από 
την Ιστοσελίδα του Δήμου (www.ddm.gov.gr), ενώ τυχόν, συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, θα παρέχονται από 
την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, (Αβάντων 18, Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ.34.400, τηλ. 22283-
50210, 50207, fax: 22280-23844), το αργότερο έως στις  8/12/2017,  εφόσον ζητηθούν 
εγκαίρως έως την 4-12-2017.   
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, μόνο 
βάση τιμής, σύμφωνα με την παρ.2α) του άρθρου 95, του Ν.4412/2016. 
4. Οι οικονομικοί φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό προβλέπεται να 
είναι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατασκευή έργων κατηγορίας Οδοποιίας, τάξης από Α1 και άνω, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 100, του Ν.3369/2008 και του άρθρου 76, του Νόμου 4412/2016 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 τριVτες χωV ρες που δεν εμπιVπτουν στην περιVπτωση γ  ́της παρουV σας παραγραV φου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
1.039,75 (€) ΕΥΡΩ η οποία δεν θα γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο από των 
(6) έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με 
την παρ. 15.1, της διακήρυξης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6)  ημερολογιακούς μήνες, από την ημέρα 
υποβολής τους. 
5. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους, ενώ δεν προβλέπεται η  χορήγησης 
προκαταβολής. 
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6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα κατακυρωθεί, από την οικονομική επιτροπή του 
Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. 
 

 

Ψαχνά,  28/11/2017 
 

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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