
   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Φιλιάτες  26.5.2020 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ.: 3848 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ   

   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 1. Ο Δήμαρχος Φιλιατών προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ" με 

προϋπολογισμό 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 24%). Το έργο 

χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Φιλιατών www.filiates.gr, ενώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται δωρεάν υποχρεωτικά 

από το Δήμο Φιλιατών μέχρι και τις 10/6/2020 ημέρα Τετάρτη και από 8:00 πμ έως 14:00 μ.μ. από το 

Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 46300 Φιλιάτες. 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 2664360165 & 163, FAX επικοινωνίας 2664022989, 

αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα Αρετή Κούρτη. 
 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών 10:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών-Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου οδός 
Ελ. Βενιζέλου 8 46300 Φιλιάτες  ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και κριτήριο για την ανάθεση 

της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). 

 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για 

έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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. 

5.2 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνονται δεκτοί εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και εφόσον στην Α1 τάξη και άνω 

για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων για αντίστοιχα έργα. 

5.3 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 
5.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)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. 
 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 
 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών. 
 

  Ο Δήμαρχος 

  

   Σπυρίδων Παππάς 
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