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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2021)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης  διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
(ΧΡΗΣΗ 2021)» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με 
«Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την 28-11-2022 
και ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.syros-ermoupolis.gr. Για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται  οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται 
από  την Τεχνική Υπηρεσία κ. Μ.Πρέκα τηλ: 2281362524 και 2281362514 & fax : 2281082453 
Πλατεία Ευρώπης, ΤΚ 84100, Σύρος, μέχρι τις 21-11-2022. Οι προσφέροντες συντάσσουν την 
οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως της έδρας της 
επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/08 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 
76 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 4.838,70 €  με ισχύ έντεκα (11) μήνες. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (10) δέκα μήνες. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και η πίστωση είναι 
εγγεγραμμένη στον κωδικό με Κ.Α.: 30.7333.051.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακοί μήνες. Η 
πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Δεν προβλέπεται 
προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου 
Σύρου -Ερμούπολης.

       Ερμούπολη   2-11-2022

                                 Ο  Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης

                                                                           Νικόλαος Λειβαδάρας
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