
 

 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αριθµ. Πρωτ.: 4749/Τ∆ 453 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
 
1. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΠΑΛΑΙΟΥ  

ΧΩΡΙΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ», προϋπολογισµού  714.560,00€ 

(επτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ)  µε ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει 
στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ , µε προϋπολογισµό 576.258,06€ (δαπάνη εργασιών, Γ. Ε. & Ο. 
Ε.,  απρόβλεπτα και απολογιστικά). 

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. 

      Επίσης τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται προς ενηµέρωση από τη ∆. Τ. Ε. Π. Ε. Λέσβου, οδός Π. Βοστάνη 2 - 
81132 Μυτιλήνη, πληροφορίες κ.Φακή Ασανούλα τηλ: 22513 53851. 

      Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο υπόδειγµα ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικασίας για τη 
Σύναψη Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 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  21/02/2022 ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00 π.µ.  

      Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  25/02/2022 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) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 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 Σ∆Σ, 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 
του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

5. Για την συµµετοχή στον 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 έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δέκα έξη λεπτά (11.525,16€) µε ισχύ 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι µέχρι 20-04-2023. 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δέκα τρεις (13) 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 ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ (180) ηµερολογιακές ηµέρες.   
7. Το έργο µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ» χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων  (κωδικός 

2017ΕΠ08800031). 
8. ∆εν είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
9. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
 

Μυτιλήνη, 27/01/2022 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

ΑΔΑ: ΡΛΩΖ7ΛΩ-ΓΤ1
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