
           

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
NΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

(Οδός  : ΑΒΑΝΤΩΝ 18, ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 34400 

Τηλ. : 2228350207 

Telefax : 2228023844 

E-mail : meletes@ddm.gov.gr 

Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 

 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»  
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:i 

 
 
 
 
  
 
 
ΠΔΕ ΣΑΕ 055 -2003ΣΕ05500005 

ΥΠ.ΕΣ  (Κ.Α.64-7323.006) 

 
 

   Αρ. πρωτ.: 12892/27-8-2019 

       
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 380.000,00 ευρώ 
(µε το ΦΠΑ 24%) 

 
                                                                               CPV: 45233120-6   
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ 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  
∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   
  
  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
 

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

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», προϋπολογισµού 380.000,00 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 σε  380.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών 225.442,65 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.579,68 Ευρώ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 39.903,35 Ευρώ που αναλώνονται 
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
 
 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 525,94 Ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 73.548,39 € 
 
Χρηµατοδότηση. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε ΣΑΕ 055 -2003ΣΕ05500005 ΥΠ.ΕΣ  (Κ.Α.64-7323.006) 
 
 
Αντικείµενο του έργου.  
 

Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώµατος υφιστάµενου οδικού δικτύου δηµοτικών, 
τοπικών και αγροτικών οδών µε πλήρωση ασφαλτικού υλικού και συγκολλητικής επάλειψης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι 
εκτεταµένες φθορές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες έντονες καιρικές συνθήκες που έπληξαν τον ∆ήµο.       

Η κατασκευή ασφαλτόστρωσης αφορά εσωτερική οδοποιία της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψαχνών και των Τοπικών Κοινοτήτων 
Άτταλης, Τριάδας, Μακρυκάπας και Στροπώνων µε την κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε ήδη ασφαλτοστρωµένους δρόµους και 



σε υπάρχοντες χωµατόδροµους που έχουν υποστεί εκτεταµένες φθορές. 

 

Οι παρεµβάσεις που θα γίνουν αφορούν συνολικά εµβαδόν 22.957,50µ2 Οδικού δικτύου όπως απεικονίζεται στους χάρτες που 
συνοδεύουν την µελέτη.  

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :  

Α   Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα)  

σε βάθος έως 6 εκ. 

Β Κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης επί υφιστάµενων ασφαλτοστρώσεων. 

Γ  Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης (κυκλοφορίας) επί υφιστάµενων ασφαλτοστρώσεων που έχουν υποστεί 
φθορές πάχους 5εκ. 

 

Κατηγορίες εργασιών. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Οδοποιίας και στην 1η 
τάξη και άνω.   

 
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 στα άρθρα 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 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών ii που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή 
δηµοσίων έργων κατηγορίας Οδοποιίας και τάξης 1η και άνω  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 Σ∆Σ, 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.  
∆εν 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 29η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 µ.µ.  

∆ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr 

Ηµεροµηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι 07- 10 - 2019. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών από την ηµεροµηνία και ώρα ανάρτησης στο  ΕΣΗ∆ΗΣ  

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 29- 10 - 2019 ώρα 13:00 µ.µ. 

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 04-11-2019 ώρα 10:00 π.µ. 

 
Υποβολή προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 (ΕΣΗ∆ΗΣ- 
∆ιαδικτυακή 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 
∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών  µε  χρήση των 



επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 
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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, 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 εννέα (9) 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 6.129,03 ευρώ και θα απευθύνεται στον ∆ΗΜΟ ∆ΙΡΦΥΩΝ-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 29-08-2020, 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 ∆ήµου ∆ιρφύων- 
Μεσσαπίων. 
 

27-08-2019 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΤΥ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΤΥΧ ΠΟΛ ΜΗΧ ΠΕ3 

 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

ΠΤΥΧ ΠΟΛ ΜΗΧ ΤΕ3/Α 

Με την αριθµ. 105/2019, (Α∆Α: 9ΦΡΒΩ92-3ΜΛ ), απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ο.Ε.  
του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων 

                                                 
 
ii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να καλούν συγκεκριµένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  


