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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
 

Ο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ προκθρφςςει ανοιχτι διαδικαςία για τθν ανάκεςθ του ζργου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 72.580,65 Ευρϊ (πλζον Φ.Π.Α. 24%) 
και χρθματοδότθςθ ΤΠΕ ΠΔΕ  ΑΕ 055 2001Ε05500002 (80.000 €).  
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 , ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλμωπίασ ςτθν διεφκυνςθ: www.dimosalmopias.gov.gr 
και του κυρίου του ζργου (ΔΕΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑ) ςτθν διεφκυνςθ: www.deyaalmopias.gr   
Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 23843 50252 αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για επικοινωνία Χριςτοποφλου Μαρία 
Προκεςμία υποβολισ των προςφορών: ορίηεται θ 21 Μαρτίου 2022, θμζρα Δευτζρα και ώρα 10:00 
Φάκελοι Προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ 
Αφξων Αρικμόσ υςτιματοσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ: 187028 
Ημερομθνία αποςφράγιςθσ: ορίηεται θ 23/03/2022, θμζρα Σετάρτθ και ώρα 10:00 ςτθ διεφκυνςθ "Διμοσ Αλμωπίασ, Διεφκυνςθ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν, Πλ. Αγγελι Γάτςου, Σ.Κ.58400, Αριδαία". 
Σο κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα κατθγορίασ Τδραυλικά 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. 
Ο 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). 
Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 1.451,62 €.  
τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων 
των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Προκαταβολι δε κα χορθγθκεί. 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Αλμωπίασ. 
Η παροφςα αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτον Ελλθνικό Σφπο. 

  
Αριδαία,  17/02/2022 
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