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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              ΝΕΜΕΑ   29.12.2021 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ                                                                     Αριθμ.πρωτ. 6918   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Προκηρύσσει  
Ανοικτό   διαγωνισμό, κάτω των ορίων  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για το έργο      με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου 
Νεμέας»  προϋπολογισμού 1.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   
24%)σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν ,  την  αριθμ. 
6917/29.12.2021  Αναλυτική  διακήρυξη Δημάρχου Νεμέας   και την αριθμ.  7/2020    
μελέτη  

1. Περιγραφή σύμβασης 
Αντικείμενο του έργου η βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών και συγκεκριμένα 
στην Κοινότητα  Αρχαίων Κλεωνών παρέμβαση σε μήκος 8.053 μ. με εργασίες υποδομών, 
βάσεων και ασφαλτοστρώσεων και στην Κοινότητα Νεμέας παρέμβαση σε μήκος 6.026 μ. 
με ομοειδής εργασίες. 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
CPVs : 45233120-6 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου   ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες :   

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεμέας  

Κωδικός NUTS ΕL  652 

Διευθυνση :Παπακωνσταντίνου 39 Νεμέα 20500  

Τηλέφωνο  2746360125 & 2746360119 

email:nemeaota@otenet.gr 

Ιστοσελίδα:www. nemea.gr 

3. Χρηματοδότηση  

Η χρηματοδότηση  είναι  μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενεδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ)  
4.Πρόσβαση στα έγγραφα 

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. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nemea..gr. 
αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και 
διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».  
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Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».  
Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 
σύμβασης, εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα, δηλαδή   έως την 18. 2.2022, το αργότερο στις 
22.02.2022. 
  

5.Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ   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 , 5, 6 και 7 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. 
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 (γ) και (ε)  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). 
 

6. Προθεσμία παραλαβής   προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  28.01.2022 και ώρα 
15:00 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει την   04.02.2022  και ώρα  11:00 πμ  

7. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 29.033,00 ευρώ 

8. Δημοσιεύσεις  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Τα έγγραφα της  διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  186064   
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

 Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής :www. nemea.gr  
 
 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο    και αναρτάται 
στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

9.Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
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συμμετέχοντα στον διαγωνισμό  για διάστημα 13 ( ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ) μηνών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

.  
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 ΚΩΝ.ΦΡΟΥΣΙΟΣ 
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