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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ - ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 
 
  

 Αιγίνιο         20/02/2023 
Αρ. Πρωτ.:  1691 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ 
ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗΝ 

ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 
 
1. O Δήκνο Πχδλαο – Κνιηλδξνχ ηεο Π.Ε. Πηεξίαο κε ζηνηρεία: 

Οδφο    : Κ. Καξακαλιή 38 (Δεκαξρείν) 
Ταρ. Κσδ.  : 603 00 
Κσδηθφο NUTS  : EL-525 
Τει.    : 2353 350122/133 
Telefax   : 2353 022990 
E-mail    : aiginio@otenet.gr 
Πιεξνθνξίεο:   : Μαζηνξνηάζηνπ Φξπζάλζε 
Ιζηνζειίδα   : http://www.pydnaskolindrou.gr 

πξνθεξχζζεη αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ ΕΣΗΔΗΣ γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ 
«Αγροτική οδοποιία Πύδνας» 

2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα http:// www.pydnaskolindrou.gr (ζην ζχλδεζκν 
Πξνθεξχμεηο). 

3. Η Δ.Τ.Y. & Πνι/κίαο ηνπ Δήκνπ Πχδλαο - Κνιηλδξνχ απνηειεί ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ 
ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν ΟΕΥ γηα ηε κειέηε, εθηέιεζε, επίβιεςε, παξαιαβή θαη ζπληήξεζε 
ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ Δήκν Πχδλαο - Κνιηλδξνχ. 

4. Η Αλαζέηνπζα Αξρή (Δήκνο Πχδλαο - Κνιηλδξνχ) αλήθεη ζηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ)/Δήκνη (ΟΤΑ Α' βαζκνχ), ζηηο κε θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο. 

5. Κσδηθφο CPV :45233123-7 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα δεπηεξεχνπζεο νδνχο» 

6. Κσδηθφο NUTS : EL525 Πηεξία. 

7. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεπή  αγξνηηθήο νδνχ ζπλνιηθνχ κήθνπο 1934 κ ζην αγξφθηεκα Κίηξνπο.  Τo λέo 

νδηθφ ηκήκα ζα δηαζηξσζεί επί πθηζηάκελνπ νδηθνχ ηκήκαηνο αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. 

8. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ: 482.000,00€ (κε ην ΦΠΑ 24%). 

9. Δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

10. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

11. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Τνκέα ησλ Δεκνζίσλ Έξγσλ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΔΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ 
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.), 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 
θαη ησλ παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016. Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε 
έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 
χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).  

Εηδηθφηεξα: 

(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα θαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Ε.ΕΠ: 
απαηηείηαη  ζηειέρσζε κε ηα έηε εκπεηξίαο ήηνη: 
Έλαλ (1) ηερληθφ κε ειάρηζηε εκπεηξία ελλέα (9) έηε. Ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ν έλαο 
(1) ηερληθφο κε ειάρηζηε εκπεηξία ελλέα (9) έηε απφ δχν (2) ηερληθνχο κε ειάρηζηε εκπεηξία έμη (6) 
έηε θαη ν έλαο (1) εθ ησλ δχν ηειεπηαίσλ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ δχν (2) ηερληθνχο κε 
ειάρηζηε εκπεηξία ηξία (3) έηε. 
Σε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη 
αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 (β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Φψξνπ (Ε.Ο.Φ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε 
ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο 
ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. Σηελ πεξίπησζε 
πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 

12. Αλνηθηή δηαδηθαζία. 

13. Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ 
ηηκή θαη κε ην ζχζηεκα κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο (άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ Ν. 4412/2016). 

14. Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10 
Μαρτίοσ 2023, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 15:00 μ.μ.. 

15. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΣΗΔΗΣ. 

16. α) Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη (6) μήνες. 

β) Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 16 Μαρτίοσ 
2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
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γ) Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη φια ηα ελδηαθεξφκελα 
πξφζσπα.  

17. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

18. Έρεη εθδνζεί ε αξ.πξση.:1053/31.01.2023 απφθαζε γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε 
δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2023 θαη κε αξ. 57/2023  θαηαρψξεζε ζην βηβιίν 
εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Δ.Ο.Υ. πνζνχ 482.000,00€ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 
έξγνπ κε Κ.Α. 69.7323.05 
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη  απφ ην πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Ειιάδαο 2014 – 2020» κε 
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Ε.Γ.Τ.Α.Α. ηεο Ε.Ε. θαη Εζληθνχο πφξνπο 

19. Ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο «Επηθνηλσλία» ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΣΗΔΗΣ. 

20. Η ζχκβαζε εκπίπηεη ζηε ΣΔΣ. 

21. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 
7.775,00€ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη ηελ 10/10/2023. 

 

O ΓΗΜΑΡΥΟ 
 

Αναστάσιος Γ. Μανώλας 
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