
                                                                         

 

 

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών,  ως προς την ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών, ως προς  την ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων από τους 
συμμετέχοντες και ως προς την ημερομηνία απάντησης ερωτημάτων στους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 190/2020 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Καβάλας με ΑΔΑ ΩΜΨΠΩΕ6-ΖΚΔ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

                          
 
                        ΕΡΓΟ: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- 
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 2020-2021» 
 
Αριθμ. πρωτ. 12668 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    
“ Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων 2020-2021” 
προϋπολογισμού μελέτης 419.354,84 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 

826,07 €)  με CPV – 45233120-6. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
1) Κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 48.782,63 € (χωρίς ΦΠΑ),  
2) Κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 369.746,14 € (χωρίς ΦΠΑ),  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/07/2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/07/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ στην 1η τάξη και άνω. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 (δέκα οκτώ) μήνες από την υπογραφή 
της συμβάσης.  
Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο 
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/06/2020, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν 
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 03/07/2020.      
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 8.387,00 €  και θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον 9 μήνες και 30 ημέρες θα απευθύνεται προς τον Δήμο Καβάλας. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7323.0007 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Καβάλας 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καβάλας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2510 451341, κ. Καραμφυλλίδη 
Δημήτριο.   
 
                                                                                        Καβάλα  11/06/2020 
                                                                                      Ο Δήμαρχος Καβάλας   
 
                                                                                       Θεόδωρος Μουριάδης 


