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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 
Ο Δήμαρχος Θάσου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, που συμφωνεί με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης και τη σχετική μελέτη, για 

την ανακήρυξη αναδόχου για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ». 

 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/07/2018, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10.00 π.μ. .1 

 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ. .2 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργα οδοποιίας 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. 
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα  419.354,84 € πλέον  Φ. Π. Α. 

24% ήτοι σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 520.000,00 €, θα χρηματοδοτηθεί δε από ίδιες πιστώσεις 

των οικονομικών ετών  2018 και 2019 του Δήμου Θάσου.  

Με την υπ’ αριθμ. 84/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η ανάληψη 

υποχρέωση πολυετούς δαπάνης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και καθορίστηκαν οι 

όροι της διακήρυξης. 

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

8.350,00 ευρώ. 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης και τυχόν επανάληψής της θα βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.3 Διευκρινήσεις δίνονται μέχρι και την 26/06/2018 μόνον μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.4. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, 

άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου: www.thassos.gr. 

                 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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