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ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                                                                        Απιθ. Ππωη.   10225 

ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ - ΒΟΥΑ                                              

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  &  ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ                                                           

ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ                             

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ                                                              

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

CPV: 45233120-6 

 

 

NUTS: EL 652 

 

Ο Γήκνο Βέινπ-Βφραο δηαθεξχζζεη ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ - 

ΒΟΥΑ», εθηηκψκελεο αμίαο 403.225,81 επξψ (πιένλ Φ.Π.Α.) κε ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ).  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

ην αλσηέξσ πνζφ (€ 403.225,81 ) πεξηιακβάλνληαη: 

- Γαπάλε Δξγαζηψλ: € 296.464,41 

- Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.& Ο.Δ.) € 53.363,59 

- Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.& Ο.Δ.) € 
52.474,20, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 

4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 75 ηνπ λ.4782/2021. 

-    Αλαζεψξεζε : € 923,61 

-   Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί  κε ην άξζξν 68 ηνπ λ. 4782/2021, ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ. 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ: 

Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο βειηίσζεο ηεο βαηφηεηαο αγξνηηθψλ δξφκσλ ζε αγξνηηθέο  πεξηνρέο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ – Βφραο θαη πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ νη παξαθάησ εξγαζίεο : 

 Δξγαζίεο γεληθψλ εθζθαθψλ γηα ηελ εμνκάιπλζε θαη θαιχηεξε έδξαζε ηνπ δξφκνπ.  

 Έξγα ππνζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δξφκνπ κε θαηαζθεπή εξεηζκάησλ, αλαθαηαζθεπή 

θαη θαζαξηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ηάθξσλ εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ δξφκνπ, ιηζνξηπή ζε 

ζέζεηο θαζηδήζεσλ απιάθσλ  θαη άξζε θαηαπηψζεσλ πξαλψλ 

 Δξγαζίεο νδνζηξσζίαο (θαηαζθεπή ππφβαζεο, βάζεο) απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνµείνπ 

 Δξγαζίεο αζθαιηφζηξσζεο ηνπ δξφµνπ µε αζθαιηνηάπεηα θπθινθνξίαο ζπµππθλσµέλνπ 

πάρνπο 5cm, µε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ ζε ισξίδα πιάηνπο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

 Σζηκεληφζηξσζε νδνχ κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΜΒΥΩ9Π-ΓΘΘ



 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Σν έξγν είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022 

ζηνλ Κ.Α.  64.7341.01 , ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ΠΑΑ 2014-

2020 ΑΔ 082/1  με ηο ποζό ηων 500.000,00 €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).  

 
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % 
ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, ηεο θξάηεζεο 6‰, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 
παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2235), ηεο θξάηεζεο 2,5‰ ππέξ ηεο 
Π.Ο.Μ.Η.Σ.Δ.Γ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ΓΝβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2780), 
θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Ο.Π.. 
Δ..Η.ΓΗ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016.  
(η ηελεσηαία κράηηζη πραγμαηοποιείηαι από ηη έκδοζη ηης προβλεπόμενης κοινής σποσργικής 
απόθαζης). 
 

ΚΡΖΣΗΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Ο ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ είλαη ηεο πξνζθνξάο επηκέξνπο  

πνζνζηψλ έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) θαη νκαιή ζρέζε  

κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.α ηνπ λ. 4412/2016 φπσο έρεη  

ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 37 ηνπ λ. 4782/2021. 

 

ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή 

ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα  ΟΓΟΠΟΗΗΑ , πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

 ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.ΟΥ), 

 ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

 ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

  Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε    

  17/01/2023, εκέξα Τρίτη   και ώρα 11.00 π.μ. . 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη  ε 27/01/2023   

  εκέξα Παπαζκευή  και ώπα 10.00 π.μ. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δέθα (10) κήλεο 

 

ΔΓΓΤΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ οκηώ χιλιάδων εξήνηα πένηε επξσ (€ 8.065,00) θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

κελψλ θαη ηξηάληα εκεξψλ κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ: Οκηώ (8) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν 

«ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί» ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΓΗ, θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (https://velovocha.gr). Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο ήηνη έσο 

09/01/2023 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 13/01/2023. 

Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην Πξφηππν Σεχρνο Γηαθήξπμεο Αλνηθηήο 

Γηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγνπ ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 

 

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2741360538  fax: 2741053101  email : 

p.penteris@1306.syzefxis.gov.gr, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία Πέηξνο Πεληέξεο. 

Η παξνχζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κφλνλ αλαθνίλσζεο θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ 

αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

 

 

Ο Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο 

 

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 
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