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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ :  ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  ΘΕΣΗ : Δ.Δ ΔΗΜΟΥ 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1/2022   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  389.098,73 €                      
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. : 5489/ 13-7-2022  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 
 «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ» 

 
Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 1η του μηνός  Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης 
έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ». (CPV 45233141-9 : Εργασίες συντήρησης οδών). 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.): ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
(296.292,67 €) και ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη 
μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 296.292,67 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο 
ποσό των 389.098,73 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την έδρα του Δήμου Σιντικής (Ελ. Βενιζέλου 34, 
Σιδηρόκαστρο Σερρών), μέχρι τις 28-7-2022 ή από την ιστοσελίδα www.sintiki.gov.gr.  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 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. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το 
κονδύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 6.275,79 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Σιντικής. 
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. 
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής 
ενημερότητας. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (389.098,73 €). 
Δεν δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
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για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σιντικής 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σιντικής, αρμόδιος 
υπάλληλος Εμμανουέλα Σούρβου (τηλ.: 2323350243) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής 
(τηλ.: 2323350244), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 190599) 
 
 
 
 
 Σιδηρόκαστρο, 13/7/2022 

Ο  Δήμαρχος Σιντικής 
 
 
 

Φώτιος Δομουχτσίδης 
 


