
           

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
NΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

(Οδός  : ΑΒΑΝΤΩΝ 18, ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 34400 

Τηλ. : 2228350214 

Telefax : 2228023844 

E-mail : epiblepsi.ergon@ddm.gov.gr 

Πληροφορίες : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ 
 

 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΨΑΧΝΩΝ»  

 

 

 

 
 
 
    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:i 
 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
K.A.: 30-7323.050 
 

   Αρ. πρωτ.:  11587/ 05-09-2018 

        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 207.950,00 ευρώ   (με το ΦΠΑ 24%) 
 
                                                       CPV: 45233120-6 

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ  

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ   

  

  

Ο Δήμαρχος  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΨΑΧΝΩΝ», προϋπολογισμού 207.950,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Προϋπολογισμός.  

 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεii  167.701,62 € και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών: 123.547,30 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 22.238,51 € 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.867,84€  που αναλώνονται 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
 
 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 47,93€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 40.248,39€ 

 

Χρηματοδότηση. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Αντικείμενο του έργου.  

Το έργο αφορά εργασίες διαμόρφωσης του παραποτάμιου κοινοχρήστου χώρου, από την οδό Δημοκρίτου έως την 

υφιστάμενη γέφυρα του Τ.Δ. Καστέλας, κατ’ εφαρμογή της 1/05 πράξης αναλογισμού, (η οποία τελεσιδίκησε με την 

Α.Π.:6983/1037/28/11/2005, Απόφαση Νομάρχη Ευβοίας όπως προβλέπεται από το διάταγμα ρυμοτομίας, (Αρίθμ. 8171-19-

4-1996 Απόφαση Νομάρχη - ΦΕΚ- 1175Δ-24-9-1996. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν  είναι οι εξής: 

Διαμόρφωση του παραποτάμιου κοινόχρηστου χώρου (παραποτάμιας οδού και των καθέτων αυτής), εντός του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Τ.Δ. Ψαχνών, όπως απεικονίζεται στην οριζοντιογραφία που συνοδεύει την μελέτη και 

σύμφωνα το ρυμοτομικό σχέδιο του Τ.Δ. Ψαχνών, συνολικού μήκους 880 μέτρων περίπου, (όσον αφορά τον παραποτάμιο 

Κ.Χ.), οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, κατασκευή υπόβασης από 
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θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. (διάστρωση-συμπύκνωση), κατασκευή βάσης από επίσης 

θραυστό υλικό λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.,(διάστρωση-συμπύκνωση), εν συνεχεία προεπάλειψη με 

πετρελαϊκό διάλυμα και τέλος διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος για την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας τύπου Α265 ελαχίστου πάχους 5 εκ. Η διαμόρφωση του κοινοχρήστου χώρου, θα γίνει κατ’ εφαρμογή του 

ρυμοτομικού σχεδίου του Τ.Δ. Ψαχνών, όπως προβλέπεται από το διάταγμα ρυμοτομίας, (Αρίθμ. 8171-19-4-1996 Απόφαση 

Νομάρχη - ΦΕΚ- 1175Δ-24-9-1996) και σύμφωνα με την αριθμ. 1/2005 πράξη αναλογισμού όπως αυτή έχει συνταχθεί από 

την Δ.Χ.Ο.Π.  Ν.Α. Ευβοίας, (η οποία τελεσιδίκησε με την Α.Π.:6983/1037/28/11/2005, Απόφαση Νομάρχη Ευβοίας). Σε κάθε 

περίπτωση θα ληφθούν υπ’ όψιν τα υψόμετρα της οδού Δημοκρίτου που συνδέεται ανατολικά με την παραποτάμια οδό, τα 

υψόμετρα των κάθετων σε αυτήν δρόμων καθώς επίσης και της μηκοτομής που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Ενώ η 

διατομή του οδοστρώματος θα είναι μονοκλινής με κλίση τουλάχιστον 1%, προς την πλευρά του Μεσσάπιου χειμάρρου.  

 

Κατηγορίες εργασιών. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ.  

 

Κριτήριο ανάθεσης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Σύστημα δημοπράτησης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της διακήρυξης.  

 

Παραλαβή τευχών. 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 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ddm.gov.gr 

Δικαιούμενοι συμμετοχής. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών iii που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή 

δημοσίων έργων κατηγορίας ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ τάξης Α2 και άνω iv και που είναι εγκατεστημένα σε: 

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.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 

περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 

ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).  
 

Τόπος και χρόνος παράδοσης των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών ορίζεται η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 12-9-2018. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης στο  ΕΣΗΔΗΣ  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 09-10-2018 ώρα 10:00. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 12-10-2018 ώρα 11:00 π.μ. 

 

Υποβολή προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 

1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 

σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Εγγυήσεις συμμετοχών. Για την 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 3.354,03ευρώ και θα απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 9-05-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση . 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 

4412/2016, για διάστημα έξι μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Λοιπές πληροφορίες. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου 

Διρφύων- Μεσσαπίων. 

 

  ΨΑΧΝΑ 05/09/2018 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                                     Με την υπ' αριθ. 190/ 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

 

                                                 
 
ii
  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
iii
 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ.  
iv
  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 

κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 

4412/2016). 

ΑΔΑ: 6ΩΒΓΩ92-ΕΙΝ


		2018-09-11T11:32:48+0300
	Athens




