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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. O Διμοσ Ορχομενοφ, προκθρφςςει δθμόςιο ςυνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνιςμό με ανοικτι διαδικαςία 
για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με προχπολογιςμό 
10.000,00€ (πλζον Φ.Π.Α.). Το ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: α) κατθγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προχπολογιςμό 9.990,76€ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αντλιςουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ από τθν ιςτοςελίδα 
του Διμου Ορχομενοφ (www.orchomenos.gr). Το ςφραγιςμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που κα 
ςυμπλθρωκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ διατίκεται από τα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου Ορχομενοφ, 28θσ Οκτωβρίου 50 Ορχομενόσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, μζχρι τισ 
24/08/2020 θμζρα Δευτέρα.  
Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2261351116, FAX επικοινωνίασ 2261351114, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για 
επικοινωνία κ. Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ. 

3. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 26/08/2020, θμζρα Σετάρτη και ϊρα λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 
10.00 πμ., με το ςφςτθμα με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ για κάκε ομάδα τιμϊν ομοειδϊν εργαςιϊν του 
τιμολογίου και του προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τθν παρ. 2α του άρκρου 95 του Ν.4412/2016. 
Αν για οποιονδιποτε λόγο δεν διεξαχκεί θ δθμοπραςία τθν προαναφερκείςα θμερομθνία ι αν διεξαχκεί 
μεν, αλλά δεν κατατεκεί καμία προςφορά, κα διενεργθκεί τθν ίδια ϊρα ςε νζα θμερομθνία που κα 
κακορίςει με πράξθ τθσ θ Προϊςταμζνθ Αρχι και θ οποία κα γνωςτοποιθκεί με fax πζντε (5) τουλάχιςτο 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ ζλαβαν τεφχθ του διαγωνιςμοφ. Η ίδια διαδικαςία 
μπορεί να επαναλθφκεί και δεφτερθ φορά με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ.    

4. Στο διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 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 ΣΔΣ, 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 Συμφωνίασ, 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. 

5. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 200,00€ και 
ιςχφ τουλάχιςτον 210 θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των 
προςφορϊν είναι 180 θμζρεσ. 

6. Το ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και είναι εγγεγραμμζνο ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου (κ.α.: 02.64.7333.0002). 

7. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τον τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Ορχομενοφ. 

Ορχομενόσ 17-08-2020 
θ Διμαρχοσ 
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