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                Αρ. Πρωτ.: 3 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ » 

 

Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 

του έργου: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ». 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Το έργο περιλαμβάνει  την εξής κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 

με προϋπολογισμό 59.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) (χωρίς 

Φ.Π.Α.)  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΟΦ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α, ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ.: 40003, 

Tηλέφωνο: 2494350113-114, Fax: 2494023783, E-mail: tydimosagias@gmail.com, Αρμόδιοι 

υπάλληλοι: Ε. Ντουλούλη, Αθ. Μπαρτζώκα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη 

δημοσίευση της διακήρυξης. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα, σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στον δικτυακό τόπο: www.dimosagias.gr, όπου 

παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τευχών 

διακηρύξεων έργων. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των 1.180,00 ευρώ. Η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 14/08/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/01/2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00π.μ.  

στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Αγιάς (Ταχ. Δ/νση: ΣΟΦ. 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03) από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τη σχετική διακήρυξη. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα (40) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αγιάς 

 

 

Αγιά, 4/04/2021 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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