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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(Άρθρου 122 Ν.4412/2016) 

Επωνυμία και Διευθύνσεις: 
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αλμωπίας  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλ.Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ. 58400, Αριδαία, Ελλάδα. 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπαδοπούλου Σαπφώ 
Τηλέφωνο: +30 2384350204 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech@0598.syzefxis.gov.gr  
Φαξ: +30 2384021226 
Κωδικός NUTS: EL 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση: www.dimosalmopias.gov.gr 
Επικοινωνία 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Αλμωπίας στη 
διεύθυνση: www.dimosalmopias.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση 
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής  : Δήμος Αλμωπίας 
Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Τίτλος: 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 
45233141-9 (Εργασίες συντήρησης οδών) 
Είδος σύμβασης 
Έργα 
Σύντομη περιγραφή: 
Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου οδοστρώματος εντός των ορίων των 
οικισμών στις τοπικές κοινότητες Προμάχων, Ίδας, στην έδρα του Δήμου Αλμωπίας και στον 
οικισμό Υδραίας. Με τις παρεμβάσεις αυτές επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα πρόσβασης των οδών 
και αποφεύγεται ο κίνδυνος ατυχήματος για τα οχήματα. Ακόμη θα γίνει συντήρηση του οδικού 
δικτύου εντός των ορίων των οικισμών στις τοπικές κοινότητες Προμάχων, Σωσάνδρας, 
Σαρακηνών, Θηριοόπετρας, στην έδρα του Δήμου και στον οικισμό Υδραίας. Θα γίνουν τοπικές 
παρεμβάσεις με καθάρισμα των σαθρών τμημάτων του ασφαλτοτάπητα, εξυγίανση της υπόβασης 
και πλήρωση με ασφαλτικό υλικό 
Εκτιμώμενη συνολική αξία 
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 119.959,17EUR 
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Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα  
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
Τόπος εκτέλεσης 
Κωδικός NUTS: EL 
Κωδικός NUTS: EL5 
Κριτήρια ανάθεσης 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Διάρκεια σύμβασης,  
Διάρκεια σε μήνες: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6)μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης  
Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για 
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  
οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην 
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Καλύπτεται από την εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Δεν απαιτείται 
Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας 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 
Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
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 2.399,19 ευρώ.  
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. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις 
διέπουν: 
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ έτους 2019. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου με την ένδειξη Κ.Α. 30.7323.0056 με τίτλο 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»  και Κ.Α. 30.7333.0056 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». 
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύμβαση: 
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) 
Διαδικασία Ανάθεσης:  
Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 
4412/2016. 
Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “88514” 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ορίζεται η 30 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
Ημερομηνία: 07/05/2020 
Τοπική ώρα: 10:00 
Τόπος: 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση 
Διαδικασίες προσφυγής 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
Λεωφ.Θηβών 196-198,  
Αγ.Ιωάννης Ρέντης18233 
Αθήνα 
ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  
Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr 
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Υποβολή προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση τη 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15)ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψη 

 
 

Αριδαία, 23/03/2020 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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