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Ο  ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

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

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ»  
Προϋπολογισμού 333.000 Ευρώ 

(μετά Φ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ν. 4782/2021 
Ο προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

ανέρχεται σε  333.000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών  197.535,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 35.556,30 € 

Απρόβλεπτα
i
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) :34.963,70 €,  

Αναθεώρηση: 463,39 € 

Ποσό ΦΠΑ: 64.451,61€. 

      Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει βελτίωση τμήματος αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Κοινότητας Ψαχνών με την 

   κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα σε υπάρχοντες  χωματόδρομους. 

 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  στο ΚΗΜΔΗΣ, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : http://www.ddm.gov.gr,  θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση 
για την διεξαγωγή του διαγωνισμού .  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα 2228350211, -248, φαξ επικοινωνίας 22280-

23844, email: texniki@ddm.gov.gr  

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 3.2 , 3.5  άρθρα της αναλυτικής 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.  
 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας  Α2 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και άνω  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. 
Μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης. 
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 
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76 του Ν. 4412/16. 
Τόπος και χρόνος παράδοσης των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 10/8/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr  

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

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/8/2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 π.μ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  16/8/2022 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 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 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. 

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 δέκα  μήνες (10) από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.  

Εγγυήσεις συμμετοχών. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 

ποσό των 5.371,0 ευρώ (πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ ) 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  5-1-2023, 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 . 

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

           Ψαχνά 15/7/2022 
                                                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

           ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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