
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

για την επιλογή Αναδόχου σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο για την κατασκευή του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» 

 

 

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 

ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για τη σύναψη Συμφωνίας – 

Πλαίσιο για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ «194080», 

προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καταλήξει στη 

σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα στον οποίο θα του ανατεθούν επιμέρους 

εκτελεστικές συμβάσεις, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 39 του Ν.4412/2016. 

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

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και είναι 

εγκατεστημένοι: 

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. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

Συμφωνία – Πλαίσιο για την κατασκευή 

του έργου: «Βελτίωση ασφάλειας και 

βατότητας οδικού δικτύου Δ. Θήρας» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

CPV:  45233141-9     

        45233142-6     

45233260-9     

45233161-5      

 

45243100-3     

45243110-6     

45262510-9     

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 

 

 

Δήμος Θήρας (Ίδιοι πόροι) 

(ΚΑ 30.7323.154) 

 

1.500.000,000 € (συμπ. ΦΠΑ) 

 
Εργασίες συντήρησης οδών 

Εργασίες επισκευής οδών 

Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 

Κατασκευαστικές εργασίες για διόδους 

προσπέλασης 

Εργασίες προστασίας γκρεμού 

Εργασίες σταθεροποίησης γκρεμού 

Λιθοκατασκευές 

 

13324/25.11.2022 

 

 

 

  



ΑΔΑ: 6Ε67ΩΡΝ-ΜΧΠ



Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 21η Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00π.μ.   

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 12η 

Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα 

τριών (24.193,00) ευρώ, έχει ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

προσφοράς, ήτοι έως την 22η Απριλίου 2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η συνολική 

διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη. Παράταση δύναται να δοθεί για ένα 

(1) ακόμη έτος κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Το έργο είναι 

ενταγμένο στο Τ.Π έτους 2022 και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας με τη  

δαπάνη να βαρύνει τον ΚΑ 30.7323.154 για τα έτη 2023,2024 & 2025 με προβλεπόμενη πίστωση 

500.000,00 € ανα έτος.(ΑΔΑ: ΨΡΝΧΩΡΝ-ΟΒ0) 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, 

www.thira.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 

κ. Ποιμενίδη Δημήτρη στο τηλ. 22863-60164 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο email: 

ty@thira.gov.gr 

 Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρίθμ. 345/2022 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου 

Θήρας (ΑΔΑ:ΨΜΙΩΩΡΝ-Η3Ζ). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί με απόφαση της 

Προϊσταμένης Αρχής του Δήμου Θήρας. 
 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 



ΑΔΑ: 6Ε67ΩΡΝ-ΜΧΠ
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