
    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ       Καλαμπάκι : 20-09-2022 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ          Α.Π:  9540 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 
Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Ν.ΔΡΑΜΑΣ» προϋπολογισμού 
μελέτης 1.064.516,13 € (χωρίς ΦΠΑ) και CPV: 45212225-9 (Κατασκευαστικές εργασίες  για κλειστή αθλητική 
εγκατάσταση) , µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση 
την τιµή.  
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α 
του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά αποκλειστικά µέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .  
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 192336), στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του δήμου Δράμας  www.doxato.gr ). Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : Καραγαϊτάνη Γιάννα 
( τηλ. 2521352434) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 10/10/2022 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 18:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται στις 14/10/2022  
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 611.089.45€ (με Ε.Ο. και απρόβλεπτα) και Η/Μ 
(προϋπολογισμού 451.087.95€ με Ε.Ο. και απρόβλεπτα )  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. 
 
Για την 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 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 
(21.290,32 €) με ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13 μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της διακήρυξης, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, 
Γ, και του άρθρου 22 της διακήρυξης. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα 
με την αριθμ.πρωτ: 73968/02-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΨ0146ΜΤΛΡ-540) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.  Για την πολυετή δαπάνη έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ 9455/16-09-2022 Απόφαση Δημάρχου για 
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την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/ έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 0,00€ για το 
οικονομικό έτος 2022, 1.000.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023 και 320.000,00 € για το οικονομικό έτος 
2024 και η με αρ.πρωτ. 9460/16-09-2022 βεβαίωση  Π.Ο.Υ.  
 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως 15%, και η πληρωμή πριµ σύμφωνα με το 
άρθρο 16 της Διακήρυξης.  
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύµβασης.  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου. 
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης, Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 του άρθρου 76 του 
ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου 
κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος Δοξάτου 
 
 
 

Δημήτριος Καραμπακάλης 
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