
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
          Βέροια 14.05.18 

                                                                            Αρ. Πρωτ.  13349 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ» 

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας 
 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων, 
προϋπολογισμού  100.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.  
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βέροιας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Βικέλα 4 
Ταχ.Κωδ.: 59132 
Τηλ.: 2331350600-605 
Telefax: 2331021777 
E-mail: theosavvas@veria 
Ιστοσελίδα: www.veria.gr 
Κωδικός NUTS: EL521 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr με συστημικό 
αριθμό 57987 
3. Κωδικός CPV: 34922100-7 
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η υπηρεσία αφορά την αναδιαγράμμιση 
αξονικών γραμμών ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε μήκος 35.000,00 μ.μ. περίπου 
και την αναδιαγράμμιση διαβάσεων πεζών με ψυχροπλαστικά υλικά με εμβαδόν 
1.586,00 μ2 περίπου 
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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. 
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.   
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11/6/2018 ημέρα 
Δευτέρα. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 11/6/2018 και η ώρα λήξης 
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9.00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Επτά (7) μήνες από την ημερομηνία του 
διαγωνισμού. 
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30/7333.006 του 
προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 233/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη 
υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 
ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 
ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης με α/α 353/2008. 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
 

 
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 
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