
 

                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ 
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Αρ. Μελέτησ : 31/2019               
 

 

 
 

‘’ΕΠΕΙΓΟΤΕ  ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΨΝ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ  ΟΔΨΝ 
ΜΕΣΑ  ΣΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  ΣΗ  29ησ  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  2018 

ΠΟΤ ΕΠΛΗΞΕ  ΣΟΝ  ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΨΝ’’ 
 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ (Π.Δ.Ε.) 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 900.000,00 ΕΤΡΨ ΜΕ Υ.Π.Α. 
 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο Δήμαρχοσ Σροιζηνίασ – Μεθάνων 
 

Προκηρύςςει 
 

ανοικτι διαδικαςία,  μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων  

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) , για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου, με κριτιριο, για τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
(άρκρο 95) με τίτλο ‘’ΕΠΕΙΓΟΤΕ  ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ 
ΜΕΣΑ  ΣΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  ΣΗ  29ης  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  2018 ΠΟΤ ΕΠΛΗΞΕ  ΣΟΝ  ΔΗΜΟ 
ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ’’. 
  

1.ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: 
Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων 
Σαχυδρομικό Δ/νςη : Γαλατϊσ Σροιζηνύασ, Σ.Κ 180 20 (NUTS EL307) 
Σηλϋφωνο : 2298 0 42 211 – 43 738, Υαξ : 2298 0 42 440 
Email: dhmostr@otenet.gr  
Website: www.dimostrizinias-methanon.gr 

 
2. ΔΙΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο χϊρο «θλεκτρονικοί 
διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ 
ιτοι θ 05-05-2020, θμζρα Σρίτη κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
(http://www.dimostroizinias-methanon.gr). 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο 

ςτισ 21-05-2020 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. : 2298 0 42 211,  

φαξ 2298 0 42 103). 

 

http://www.dimostroizinias-methanon.gr/




 

3. ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
 
Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι Δόμοσ και αποτελεύ «μη κεντρικό αναθϋτουςα αρχό» και 
ανόκει ςτον υποτομϋα ΟΣΑ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ του Δημόςιου Σομϋα. 
 

4. ΚΨΔΙΚΟΙ CPV: 45332200-5 - Έργα υδραυλικά, 45233120-6 - Έργα οδοποιίας,  

                             50000000-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

 
5. ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 
 
Ο τόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι ο Δόμοσ Σροιζηνύασ – Μεθϊνων (NUTS EL307). 
 
6. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 

Αντικεύμενο τησ εργολαβύασ εύναι οι εργασίες αποκατάστασης των δημοτικών 

οδών με επεμβάσεις σε 35 θέσεις, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της 

υπ’ αριθμ. 31/2019 μελέτης του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εργασίες : εκσκαφές, 

χωματουργικά, θωράκιση λιμενικών, οδοστρωσία, ασφαλτικές εργασίες, 

κοιτοστρώσεις , σταμπωτό σκυρόδεμα, αγωγούς ομβρίων και φρεάτια. 

 
7. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςό των 900.000,00 € με Υ.Π.Α. 
 
8. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ: 

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 

 

9.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: 

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε έξι (6) μήνεσ από την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

 
10. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών i που 
δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα για ϋργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξησ 1ησ και άνωii και που 
εύναι εγκατεςτημϋνα ςε : 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό 
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 
υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα 
διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 
 
2. Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.iii, 
 





 

3. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό 
για την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό 
τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (π.χ. κοινοπραξύα). 

 
11. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), παρ. 2α του 
ϊρθρου 95 του Ν. 4412/2016).   
 

12. ΤΠΟΔΙΑΙΡΕΗ ΤΜΒΑΗ Ε ΣΜΗΜΑΣΑ: 

Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα. 
 

13. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 

Ψσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών 
ορίζεται η 28-05-2020, ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία έναρξησ υποβολήσ προςφορών 06-05-2020, ημέρα Σετάρτη. 

 

14. ΣΟΠΟ, ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΛΨΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται παραπϊνω, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ.  

Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών, από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω 
ςτοιχεύων και δικαιολογητικών, προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό 
φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η 
πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ. 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ 
ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 

15.  ΠΡΟΥΟΡΕ: 
 
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη 

διϊταξη του ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα εννέα (9) μηνών, από την 

ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να 
ζητϊ από τουσ προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ 
τουσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 
 
Ψσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ  των προςφορών ορίζεται 
η 04-06-2020, ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 10:00. 
 
Πρόςωπα  τα οπούα  επιτρϋπεται να παρύςτανται ςτην αποςφρϊγιςη:  
Εύναι ηλεκτρονικό η διαδικαςύα και γύνεται δεκτό μόνο η ηλεκτρονικό υποβολό 
προςφορών. 
 

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




 

16.  ΓΛΨΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ: 
Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
 
17. ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  

Σο ϋργο αυτό χρηματοδοτεύται από το Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων –  
(Π.Δ.Ε. 2019-2020) (ΑΕ – 055/2003Ε05500005, ΑΕ – 571/2014Ε057100004). 
 
18. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ/ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ: 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη 
ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό 
παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό 
ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το 
αύτημϊ του. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, 
κατατύθεται ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, 
επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και 
επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο, ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ  υπ' 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 
 
Τπηρεςύα από την οπούα παρϋχονται πληροφορύεσ για την υποβολό προςφυγών:  
Επύςημη επωνυμύα: ΑΡΦΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ 
Σαχ. διεύθυνςη: Λεωφ. Θηβών 196-198 
Πόλη: Αθόνα, Σαχ. κώδικασ: 182 33, Φώρα: Ελλϊδα (GR) 
Σηλϋφωνο: +30 2132141216 Υαξ: +30 213 2141229 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο: aepp@aepp-procurement.gr  
Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr 
 
19. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ - ΦΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ: 

Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72  

του ν. 4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 
14.516,13 ευρώ. iv 
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ 
τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ϊλλωσ η 
προςφορϊ απορρύπτεται. 
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.  4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ 
καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και 
κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  
 
Δεν προβλέπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο. 
 
 
20. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ: 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ  

την 30-04-2020. (ΑΔΑΜ: 20PROC006643176 2020-04-30) 





 

 

21. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: 

Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Προώςταμϋνη Αρχό (Οικονομικό 
Επιτροπό) του Δόμου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων. 

Σα ϋξοδα δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ βαρύνουν τον ανϊδοχο του ϋργου. 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ  
 
 

 
 

  ΠΤΡΙΔΨΝ ΦΡ. ΠΟΛΛΑΛΗ 
 
 

                                                 
i Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν 

μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  
ii  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 

11 τησ παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το 
ϋργο ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του 
ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

iii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
iv  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ 

εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη μη 
ςυνυπολογιζομϋνων των δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ 
(Πρβ ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 5α του  ϊρθρου 43 ν. 
4605/2019 (Α’ 52). 
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