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ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

του έργου: 

 

"Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από περιοχή Αγριοσυκιά έως Κοτσίκια, Τ.Κ. 

Γλυφάδας, Δ.Ε. Διρφύων" 

 

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, διακηρύττει ότι την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) , θα διεξαχθεί ανοιχτός 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ-Α 147), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την εργολαβία με τίτλο: "Ασφαλτόστρωση αγροτικής 

οδού από περιοχή Αγριοσυκιά έως Κοτσίκια, Τ.Κ. Γλυφάδας, Δ.Ε. Διρφύων ", 

Το έργο, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με 

προϋπολογισμό 394.477,70 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την μελέτη, με 

αριθμό θεώρησης 76/2018, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, 

ανέρχεται στο ποσό των  394.477,70 ευρώ, (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 489.152,35 ευρώ, 

(με ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού, (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, προϋπολογισμό, Συγγραφές Υποχρεώσεων, Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς, κλπ), από την πύλη www.promitheus.gov.gr καθώς και από την 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ddm.gov.gr. 

Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΕΣΗΔΗΣ, υπόδειγμα τύπου "Διακήρυξη 

ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, κάτω των ορίων, 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή". 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο, κατηγορίας 

Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένες 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. 

Μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης. 
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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. 4412/16. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή  7.951,94 ευρώ και η σχετική εγγυητική 

επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων. Ενώ η ισχύς της θα είναι 

τουλάχιστον (30) ημέρες, μετά  την ημερομηνία λήξης της οικονομικής προσφοράς, 

τουλάχιστον έως την 9-10-2020 

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 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. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (8), οκτώ ημερολογιακοί μήνες. 

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών ορίζεται, η  9-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον διαδικτυακό τόπο 

υποβολής www.promitheus.gov.gr 

Ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ορίζεται η 13-12-2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, με διεύθυνση: 

Αβάντων 18, Δημοτικό κατάστημα Ψαχνών, Τ.Κ. 34.400, Ψαχνά Ευβοίας. 
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 Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1, σύμφωνα με την α.π: 37940/9-4-

2019, Απόφαση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. 

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη αρχή  "Οικονομική 

Επιτροπή", του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 Περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δικαιούχο 

"Δήμο Διφύων-Μεσσαπίων", με αρμόδιο υπάλληλο για πληροφορίες, τον κ. Ευάγγελο 

Τσιρογιάννη, (τηλ: 2228350210, Φαξ: 2228023844), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

Ψαχνά, 6/11/2019 
 

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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