
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ  

 

                           Γενισέα, 26.07.2022 

            Αρ. Πρωτ: 9363 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

του ζργου : 

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΒΔΗΡΩΝ» 

Ο  Διμοσ Αβδιρων  προκθρφςςει ανοικτό δθμόςιο θλεκτρονικό μειοδοτικό 

διαγωνιςμό για το ζργο: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΒΔΗΡΩΝ» με 

προχπολογιςμό: 50.000,00 Ευρώ (με ανακεώρθςθ και ΦΠΑ 24%)  

Σο ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν:  

- κατθγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , με προχπολογιςμό 40.322,58 €  (χωρίσ Φ.Π.Α).  

- CPV: CPV): 45215400-1  Νεκροτοφείο  και Κωδικόσ NUTS: EL512  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr ι www.eprocurement.gov.gr του 

ΕΗΔΗ μζχρι τθν  θμζρα  Πζμπτθ  25 Αυγοφςτου   2022 καταλθκτικι θμερομθνία και 

ώρα  10,00 π.μ    ςτθν Ελλθνικι γλώςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο.  

Ωσ θμερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορών ορίηεται θ                            

30 Αυγοφςτου  2022 , θμζρα Σρίτθ  και ώρα 10,00 π.μ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία    με προχπολογιςμό  40.322,58 €  (χωρίσ Φ.Π.Α)     και 

που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε  τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

  Οι ανωτζρω οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια τθσ με αρικ. 

αρικμ     157-2022  απόφ. Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:    9ΛΡ3Ω6Γ-ΨΟΚ    ) εγκεκριμζνθσ 

Διακιρυξθσ του ζργου του κζματοσ και να μποροφν να τα επαλθκεφςουν ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν Διακιρυξθ. 

Η παροφςα Περίλθψθ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με 

το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτο ΚΗΜΔΗ.  





Σα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ζχουν αναρτθκεί ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, 

χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ 

και ςτθν ιςτοςελίδα του διμου Αβδιρων (www.avdera.gr ).  

Σο ςφςτθμα υποβολισ των προςφορϊν είναι το ςφςτθμα με επιμζρουσ ποςοςτά 

ζκπτωςθσ κατά τθν παρ.2α του άρκρου 95, του Ν.4412/2016.  

Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 

4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 806,45  ευρϊ. 

( οκτακοςίων ζξθ ευρώ και ςαράντα πζντε  λεπτών    ) .  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι  δζκα  ( 10 ) μινεσ 

Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτο Προχπολογιςμό και  τεχνικό πρόγραμμα του Διμου 

Αβδιρων  με ΚΑ: 30.6262.040 και χρθματοδοτείται από τθν ΑΣΑ  

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι  δϊδεκα   (12) θμερολογιακοφσ  

μινεσ  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Σο αποτζλεςμα τθσ Δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του 

Διμου  Αβδιρων  

 

Γενιςζα       26   /  07     / 2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΙΣΙΡΙΔΗ  

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.avdera.gr/
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