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ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΕΡΓΟ: Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά ζργα δήμου 
Αλμωπίασ 
 
ΚΑΕ 02.25.7312.0085 Βελτίωςη υποδομών κοινήσ 
ωφζλειασ ςτον τομζα τησ άρδευςησ ΣΚ Λουτρακίου 
ΠΟΟ 7.000,00ΕΤΡΩ (ΑΣΑ) 
ΚΑΕ 02.30.7326.0007 Καταςκευή Αντιπλημμυρικοφ 

Δικτφου  ΣΠ2020 ΠΟΟ 30.000,00ΕΤΡΩ (ΑΣΑ) 

  
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

(άρκρο 117 του Ν. 4412/2016) 
Ο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

προκηρφςςει 
δθμοπραςία (ςυνοπτικό διαγωνιςμό) για τθν επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου με τίτλο: «: 
Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά ζργα δήμου Αλμωπίασ», προχπολογιςμοφ 37.000,34 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), 
 χρθματοδότθςθ ΑΣΑ– Κ.Α. 02.25.7312.0085 και Κ.Α.02.30.7326.0007, που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ 
 α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(Προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και  
β) τουσ όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ Οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν 
προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου καταςκευισ του ωσ άνω ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ αρ. 5/2021 μελζτθ 
και τα αντίςτοιχα τεφχθ δθμοπράτθςθσ  τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν & Πολεοδομίασ, να κατακζςουν τισ 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ τουσ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Αριδαίασ, ζωσ τθν 21-05-2021 ημζρα Παραςκευή και 
ώρα 10:00 π.μ.. 
Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε ζξι (6) μήνεσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ ή μζχρι 
εξαντλήςεωσ του ποςοφ τησ ςφμβαςησ.. 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Μελζτθσ του ζργου ανζρχεται ςε 37.000,34 Ευρϊ με τον ΦΠΑ και αναλφεται ςε: 
υνολικι δαπάνθ εργαςιϊν:21.988,94 ευρϊ 
ΓΕ και ΟΕ 3.958,01 ευρϊ 
Απρόβλεπτα 3.892,04 ευρϊ 
ΦΠΑ 7.161,36 ευρϊ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν:  
- Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα  κατθγορίασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ  και που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ 
ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
- Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
- Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 
(ε)  και 3 (β του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να 
εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ, ΔΕΝ απαιτείται  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 παρ.1α του 
Ν.4412/2016,. 
Σο ζντυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ που φζρει τθν υπογραφι(θλεκτρονικι) και τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ 
Τπθρεςίασ, είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλμωπίασ (www.dimosalmopias.gov.gr) μαηί με τα τεφχθ 
διαγωνιςμοφ. 

 
 

Ο Δήμαρχοσ Αλμωπίασ 
 

ΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΟ 
 

http://www.dimosalmopias.gov.gr/
ΑΔΑ: 95Φ3ΩΨΩ-4ΜΔ
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