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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
(Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 
 

 

 
ΜΕΣΡΟ 19: «Σοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων (ΣΑΠΣοΚ)» 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2: «τήριξη για την υλοποίηςη δράςεων υπό την Σοπική τρατηγική Ανάπτυξησ για παρεμβάςεισ 
δημοςίου χαρακτήρα» 

ΔΡΑΗ 19.2.5: «Παρεμβάςεισ για τη βελτίωςη υποδομών ςτον πρωτογενή τομζα» 
ΤΠΟΔΡΑΗ 19.2.5.1: «Βελτίωςη πρόςβαςησ ςε γεωργική γη και κτηνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ» 

 
Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με ςυγχρηματοδότηςη 

από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

τησ πράξησ: 

 «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ» 

 

 
Ο Δικαιοφχοσ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ διακθρφττει ότι τθν 3

η
 του μθνόσ Νοεμβρίου του ζτουσ 2020 θμζρα Σρίτη και 

ϊρα 23:59 μ.μ. (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν) ςτο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑ, κα διεξαχκεί με θλεκτρονικό 
διαγωνιςμό με ανοικτι Δθμοπραςία μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν 
ςιμερα για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου με τίτλο: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΝΩ 
ΓΑΡΕΦΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ». 

Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. του ζργου είναι: 0010713440 και πρόκειται για το υποζργο με τίτλο «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ». 

Σο ζργο ςυντίκεται από τθν ακόλουκθ κατθγορία εργαςιϊν: ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προχπολογιςμό 181.258,43 ΕΤΡΩ 
(δαπάνη εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του ζργου, με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό κεϊρθςθσ 
57/2017 από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου ΑΛΜΩΠΙΑ, ανζρχεται ςτο ποςό των (181.451,61 €) εκατόν 
ογδόντα ζνα χιλιάδων τετρακοςίων πενήντα ζνα ΕΤΡΩ και εξήντα ζνα λεπτών (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό 
των (225.000,00 €) διακοςίων είκοςι πζντε χιλιάδων ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
 
ςτον 

ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.dimosalmopias.gov.gr. 

Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. υπόδειγμα τφπου “Ζργα 
(χαμθλότερθ τιμι) κάτω των ορίων”. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosalmopias.gov.gr/
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-protypa-docs?task=document.viewdoc&id=29
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-protypa-docs?task=document.viewdoc&id=29
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το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που κατζχουν εργολθπτικά πτυχία:  
ςτθν κατθγορία των «Ζργων Οδοποιίασ» και ζχουν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα όπωσ ορίηεται από το 
άρκρο 52 παρ. 1β του Π.Δ. 71/2019. 
Επιςθμαίνεται ότι λόγω των οριηόμενων ςτισ μεταβατικζσ διατάξεισ (άρκρο 65, παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, ςτο 

διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί και ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ εγγεγραμμζνοι ςτο ΜΕΕΠ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία των «Ζργων Οδοποιίασ» εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 

100, παρ. 3β του ν. 3669/2008. 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. 
με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ δθλαδι τριών χιλιάδων εξακοςίων τριάντα ΕΤΡΩ (3.630,00 €) και θ ςχετικι 
εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ. Η ιςχφσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 
τριάντα (30) θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι 
(6) μινεσ. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που 
προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
Η προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι ζξι (6) μινεσ. 
 
Το ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020 προςζγγιςη CLLD 
LEADER" με ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του ζργου είναι 2017ΣΕΟ8210000. 
 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι που είναι ο Διμοσ ΑΛΜΩΠΙΑ με το 
αρμόδιο όργανο του, τθν Οικονομικι Επιτροπι. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιοφχο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ, 
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Μήτκα ουλτάνα (τθλ.: 23843 50254 - Φαξ: 23840 21226) και τθν Σεχνική Τπηρεςία του 
ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ (τθλ.: 23843 50252 - Φαξ: 23840 21226), τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
 
 
 

 Αριδαία, 15/10/2020 
Για τον Δικαιοφχο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
 

ΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΟ 
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