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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ», προϋπολογισμού 5.776.068,38 € (ΠΕΝΤΕ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ  ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΞΙ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΕΞΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΟΚΤΩ 
ΛΕΠΤΩΝ) με  ΦΠΑ  (24%).  Το  έργο  ανήκει  στην  κατηγορία  έργων  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,  με  προϋπολογισμό 
4.658.119,66 € (χωρίς ΦΠΑ).

2. Για τους ενδιαφερόμενους, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί» της 
πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο  link: 
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi και www  .  limnos  .  gr   .

      Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται προς ενημέρωση από τη Δ. Τ. Ε. Π. Ε. Λέσβου, οδός Π.  
Βοστάνη 2 - 81132 Μυτιλήνη, πληροφορίες κα ΑΣΑΝΟΥΛΑ ΦΑΚΗ, τηλ: 2251353851.

      Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας 
για  τη  Σύναψη  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  Έργου  Κάτω  των  Ορίων  του  Ν.  4412/2016 
(Παράρτημα Β), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει.

3. Ως ημερομηνία  και  ώρα λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των προσφορών ορίζεται  η  04-03-2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. π.μ. 

      Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  08-03-2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην  παρ.2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

4. α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και που είναι εγκατεστημένα:
i. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
ii. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii. 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

iv. 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.

β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
της παρ. 1ε και 3β του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που 
ανέρχεται στο ποσό των 93.162,39 ευρώ (ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ και τριάντα 
εννέα  λεπτών) με  ισχύ  τουλάχιστον  τριάντα  (30)  ημερών,  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της 
προσφοράς, ήτοι μέχρι 02/01/2020.
Ο  χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς  είναι  εννέα  (09) μήνες  από  την  ημερομηνία  λήξης  προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών, κατά την διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

6. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (750) ημερολογιακές ημέρες.  
7.  Το έργο με τίτλο  «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ»  χρηματοδοτείται από  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020   Άξονας προτεραιότητας  4   «Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων 
υποδομών για  την  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση»   και  κωδικό έργου  ΠΔΕ 2018ΕΠ08810021  &  ΟΠΣ 
5010852.

8. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου.
Μυτιλήνη, 06/ 02 /2019

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
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