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                                            ΑΛΙΑΡΤΟΣ:  27-12-2021 
                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  11078 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ  

ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

Έργο: 
 
 
 
 
 

Προυπ.: 
 
 

Πηγή: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  ΣΤΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ  
 
 

 
462.196,45  Ευρώ         ( με Φ.Π.Α. 24 %) 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                       
Πρόγραμμα : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
Π.Δ.Ε του Υπουργείου Εσωτερικών 

CPV: 45233120-6   

Κ.Α 64-7323.0009   
NUTS EL641   
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
της πράξης: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ»  

προϋπολογισμού 372.739,07 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων  διακηρύττει ότι την 27η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12.05 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί Ηλεκτρονική Ανοικτή Δημοπρασία 

(κάτω των ορίων) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 & Ν4782/2021  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάδειξη Αναδόχου 

του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ». 

Ο κωδικός σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων Κ.Α.Ε. 64-7323.0009 οικ. έτος 

2021 και πρόκειται για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ». 

Το έργο τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΥΨΗΛΑΝΤΗ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ , με προϋπολογισμό αναλυτικά: 

 Δαπάνη Εργασιών 274.678,75 € 

 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 49.442,18 € 

 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 48.618,14 €, 

 Δαπάνη αναθεωρήσεων 0,00 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 Φ.Π.Α. (24%) : 89.457,38 € 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ» με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
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22/2021 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, ανέρχεται στο ποσό των 372.739,07 

ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 462.196,45 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων : www.aliartos.gov.gr στην ενότητα (Προκηρύξεις-

Διαγωνισμοί) μέχρι τις 24-01-2022 (ημερομηνία). 

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη και υποδείγματα της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) (Παράρτημα Β  -  Διακήρυξη Ανοικτής  Διαδικασίας για  τη  σύναψη 

ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 & Ν4782/2021  όπως ισχύουν σήμερα με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) . 

Δικαίωμα συμμετοχής στο  διαγωνισμό σύμφωνα με  το  άρθρο 21  της  διακήρυξης έχουν φυσικά ή  νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ανάλογα με τον 

Προϋπολογισμό του έργου και 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. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ ( 7,454.78 ΕΥΡΩ ) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Αλιάρτου-

Θεσπιέων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται 

από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Εκατόν ογδόντα (180) εργάσιμες ημέρες. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών και σε 

βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων με Κ.Α.Ε. 64-7323.0009 οικ. έτος 2021  σύμφωνα 

με την υπ. αριθ. 135/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων (ΑΔΑ: Ρ2ΨΣΩΨ4-

Μ95).  
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων . 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων, 

αρμόδιος υπάλληλος: Βαρουξής Χρήστος (τηλ.: 2268350231 Φαξ: 2268022.690 ) και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Αλίαρτος: 27/12/2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμό 244/ 22-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΕΦΝΓΩΨ4-Ζ50) 
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