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ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ )ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

του έργου : 

"ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ  
ΕΚΣΑΚΣΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑ)" 

Προχπολογιςμοφ : 145.161,29 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
 

1. Η Διμαρχοσ Ορχομενοφ, προκθρφςςει τθν με ανοικτι διαδικαςία επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ 
του ζργου «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΣΑΚΣΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑ)», (αρ. μελζτθσ 25/2020, CPV: 45233142-6 "εργαςίεσ επιςκευισ 
οδϊν"),  προχπολογιςμοφ 145.161,29 ΕΤΡΩ (πλζον Φ.Π.Α.). 

2. 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 (Α/Α Διαγωνιςμοφ ΕΗΔΗ 92202),  κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ (www.orchomenos.gr).    

3. Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) τθσ ΕΑΑΔΗΤ. 
Η θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 23/09/2020, θμζρα Σετάρτη 
και ϊρα 11:00 π.μ. Η θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν είναι θ 28/09/2020, 
θμζρα Δευτέρα και ϊρα 11:00 π.μ.  

4. Σο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ παράγεται από 
τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ. Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων κα 
ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί με το ςφςτθμα των επί μζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. 

5. Κριτιριο  για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμήσ (χαμηλότερη τιμή). 

6. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. Για τθ ςυμμετοχι ςτθν 
παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, 
χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα (ΕΗΔΗ - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ. 

7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία "ΟΔΟΠΟΙΙΑ" και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε : 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) 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 Ι τθσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

8. Όςον αφορά τθν καταλλθλόλθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι 
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., ςτην 
Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίασ ΟΔΟΠΟΙΙΑ.  

Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ 
δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
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9. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 2.904,00€ και 
ιςχφοσ τουλάχιςτον 300 θμερϊν, μετά τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των 
προςφορϊν είναι εννζα (9) μινεσ. 

10. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε εκατόν πενήντα (150) θμζρεσ, από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ και πρωτοκόλλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

11. Σο ζργο περιλαμβάνεται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα και ςτον Προχπολογιςμό του Διμου Ορχομενοφ του 
ζτουσ 2020, με κ.α. 02.30.7333.0019 και χρθματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. και τθν Ε055 (κωδικόσ ενάρικμου 
2003Ε05500005). 

13. Η Διακιρυξθ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ εγκρίκθκαν με τθν 140/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Ορχομενοφ. 
 

Ορχομενόσ 31-08-2020 
θ Διμαρχοσ 

 
 
 

Παραςκευι Καράλθ 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν αρικμό πρωτ. 6976/31-08-2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PARASKEVI
KARALI
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