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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ  

(άρθρου 122  Ν. 4412/2016) 

 

Επωνυμία και Διευθύνςεισ: 
Επύςημη επωνυμύα: Δόμοσ Αλμωπύασ  
Σαχυδρομικό Διεύθυνςη: Πλ. Αγγελό Γϊτςου, Σ.Κ. 58400, Αριδαύα, Ελλϊδα. 
Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: ΜΗΣΚΑ ΟΤΛΣΑΝΑ  
Σηλϋφωνο: +30 23843 50254 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο: tech@0598.syzefxis.gov.gr  
Υαξ: +30 23840 21226 
Κωδικόσ NUTS: EL524 
Διεύθυνςη(-εισ) ςτο διαδύκτυο: 
Γενικό διεύθυνςη: www.dimosalmopias.gov.gr 
Επικοινωνύα:  
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για απεριόριςτη, πλόρη, ϊμεςη και δωρεϊν πρόςβαςη ςτη 
διεύθυνςη: www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Αλμωπύασ ςτη διεύθυνςη: 
www.dimosalmopias.gov.gr 
Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από την προαναφερθεύςα διεύθυνςη. 
Οι προςφορϋσ ό οι αιτόςεισ ςυμμετοχόσ πρϋπει να υποβϊλλονται ςτην προαναφερθεύςα διεύθυνςη. 
Σύποσ Αναθέτουςασ Αρχήσ  : Δόμοσ Αλμωπύασ 
Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί:  ΓΕΝΙΚΕ ΔΗΜΟΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
Σίτλοσ: ΑΥΑΛΣΟΣΡΨΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΝΨ ΓΑΡΕΥΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΨΠΙΑ  
Κωδικόσ κύριου λεξιλογίου CPV: 
45233123-7 (Καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ για δευτερεύουςεσ οδούσ) 
Είδοσ ςύμβαςησ 
Ϊργα 
ύντομη περιγραφή: 
Αντικεύμενο τησ μελϋτησ εύναι η αςφαλτόςτρωςη αγροτικών οδών ςυνολικού μόκουσ 1,55 χλμ ςτην 
αγροτικό περιοχό «Βρομότοποσ», Β-ΒΑ του οικιςμού Ωνω Γαρεφεύου τησ Σοπικόσ Κοινότητασ 
Γαρεφεύου του Δόμου Αλμωπύασ. Σα βαςικϊ γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ οριζοντιογραφύασ και 
μηκοτομόσ και τυπικόσ διατομόσ διατηρούνται ςχεδόν αναλλούωτα, ακολουθώντασ παρϊλληλα την 
θεωρητικό κατϊςταςη από τισ οριςτικϋσ διανομϋσ του Τπουργεύου Γεωργύασ. Οι παρεμβϊςεισ αφορούν 
κυρύωσ εργαςύεσ καθαριςμού φυτικών, εκςκαφόσ χαλαρών εδαφών, μικρού βαθμού 
αμμοχαλικοςτρώςεισ για την προςαρμογό των υφιςτϊμενων γεωμετρικών χαρακτηριςτικών ςε αυτϊ 
τησ μελϋτησ, οδοςτρωςύεσ (υπόβαςη και βϊςη) και καταςκευό αςφαλτοτϊπητα. 
Εκτιμώμενη ςυνολική αξία 
Αξύα χωρύσ ΥΠΑ: 181.451,61 EUR 
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Πληροφορίεσ ςχετικά με τα τμήματα  
Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα 
Σόποσ εκτέλεςησ 
Κωδικόσ NUTS: EL524 
Κριτήρια ανάθεςησ 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
Διάρκεια ςύμβαςησ,  
Διϊρκεια ςε μόνεσ: Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε έξι (6) μόνεσ από την 
ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ  
Πληροφορίεσ ςχετικά με εναλλακτικέσ προςφορέσ 
Θα γύνουν δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ: όχι 
Πληροφορίεσ ςχετικά με δικαιώματα προαίρεςησ 
Δικαιώματα προαύρεςησ: όχι 
Προώποθέςεισ ςυμμετοχήσ 
Άδεια άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ, ςυμπεριλαμβανομένων των απαιτήςεων για 
την εγγραφή ςε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 
Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται 
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (ΜΗΕΕΔΕ),  ςτην κατηγορύα ϋργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Οι προςφϋροντεσ που 
εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα 
Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Για τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ που δραςτηριοποιούνται  ςτην κατηγορύα των «Ϊργων 
Οδοποιύασ» δεν απαιτεύται ελϊχιςτο όριο Οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ, όπωσ 
ορύζεται από το ϊρθρο 51 παρ. 10 του ΠΔ 71/2019 . 
Επιςημαύνεται ότι, λόγω των οριζόμενων ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ (ϊρθρο 65, παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, ςτο διαγωνιςμό γύνονται δεκτού και ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ εγγεγραμμϋνοι ςτο 
ΜΕΕΠ που δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα των «Ϊργων Οδοποιύασ» εφόςον πληρούν τισ 
προώποθϋςεισ του ϊρθρου 100, παρ. 3β του ν. 3669/2008. 
Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Οι ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ που δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα των «Ϊργων 
Οδοποιύασ» πρϋπει  να ϋχουν τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα όπωσ ορύζεται από το ϊρθρο 52 
παρ. 1β του Π.Δ. 71/2019. 
Επιςημαύνεται ότι λόγω των οριζόμενων ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ (ϊρθρο 65, παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, ςτο διαγωνιςμό γύνονται δεκτού και ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ εγγεγραμμϋνοι ςτο 
ΜΕΕΠ που δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα των «Ϊργων Οδοποιύασ» εφόςον πληρούν τισ 
προώποθϋςεισ του ϊρθρου 100, παρ. 3β του ν. 3669/2008. 
Αντικειμενικοί κανόνεσ και κριτήρια ςυμμετοχήσ 
 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται 

ςε ϋργα κατηγορύασ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ςύμφωνα με το ϊρθρο 45 παρ. 2 του Π.Δ. 71/2019 και που εύναι 
εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρα τοσ-με λοσ τησ Ϊνωςησ, 
β) ςε κρα τοσ-με λοσ του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Φω ρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρι τεσ χω ρεσ που ε χουν υπογρα ψει και κυρω ςει τη Δ, ςτο βαθμο  που η υπο  ανα θεςη 

δημο ςια ςυ μβαςη καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικε σ ςημειω ςεισ του 
ςχετικου  με την Ϊνωςη Προςαρτη ματοσ I τησ ωσ α νω υμφωνι ασ, καθω σ και 
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δ) ςε τρι τεσ χω ρεσ που δεν εμπι πτουν ςτην περι πτωςη γ΄ τησ παρου ςασ παραγρα φου και ε χουν 
ςυνα ψει διμερει σ η  πολυμερει σ ςυμφωνι εσ με την Ϊνωςη ςε θε ματα διαδικαςιω ν ανα θεςησ 
δημοςι ων ςυμβα ςεων. 

 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
Απαιτούμενεσ εγγυήςεισ: 
Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ 
φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ 
ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των τριών χιλιάδων εξακοςίων τριάντα ευρώ (3.630,00 €). 
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η 
εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ 
τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ ή/και αναφορά ςτισ ςχετικέσ διατάξεισ που τισ 
διέπουν: 
Σο ϋργο με τύτλο “Αςφαλτόςτρωςη αγροτικόσ οδού Ωνω Γαρεφεύου Δόμου Αλμωπύασ”, ποςού 
225.000,00 ευρώ, ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Γεωργικό Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 
(ΕΓΣΑΑ) και ϋχει ενταχθεύ ςτο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020 ςτο Μϋτρο 19 
«Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών Κοινοτότων (ΣΑΠΣοΚ)» ςτο Τπομϋτρο 19.2 «τόριξη για 
την υλοπούηςη δρϊςεων υπό την Σοπικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ για παρεμβϊςεισ δημοςύου 
χαρακτόρα», ςτη Δρϊςη 19.2.5 «Παρεμβϊςεισ για τη βελτύωςη υποδομών ςτον πρωτογενό τομϋα», 
ςτην Τποδρϊςη 19.2.5.1 «Βελτύωςη πρόςβαςησ ςε γεωργικό γη και κτηνοτροφικϋσ εκμεταλλεύςεισ» 
(κωδικόσ ΟΠΑΑ: 0010713440), με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7688/30-12-2019 απόφαςη ϋνταξησ (ΑΔΑ: 
99Χ27ΛΛ-Μ3Χ) και την αρ. 2/2020 απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου Αλμωπύασ περύ αποδοχόσ 
απόφαςησ ϋνταξησ (ΑΔΑ: Χ68ΤΨΧΨ-ΒΞΘ).  
Σο ϋργο εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο (ΠΔΕ) Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων (Α 082/1) με ενϊριθμο 
ΑΕ: 2017ΕΟ8210000. 
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλοσ οικονομικών φορέων ςτον οποίο θα ανατεθεί η 
ςύμβαςη: 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να 
περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη 
αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ 
και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ. κοινοπραξύα). 
Διαδικαςία Ανάθεςησ:  
Ανοικτό διαδικαςύα για τη ςύναψη ηλεκτρονικών δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου κϊτω των ορύων του              
Ν. 4412/2016. 
Αύξων Αριθμόσ υςτήματοσ του Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού: “93186” 
Προθεςμία παραλαβήσ των προςφορών ή των αιτήςεων ςυμμετοχήσ 
Ορι ζεται η 3/11/2020, ημε ρα Σρίτη και ω ρα 23:59μ.μ. 
Γλώςςεσ ςτισ οποίεσ μπορούν να υποβληθούν οι προςφορέσ ή οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ: 
Ελληνικϊ 
Ελάχιςτη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ιςχύοσ τησ προςφοράσ 
Διϊρκεια ςε μόνεσ: έξι (6) (από την αναφερόμενη ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών) 
Όροι για την αποςφράγιςη των προςφορών 
Ημερομηνύα: 10/11/2020 
Σοπικό ώρα: 10:00 π.μ. 
Σόποσ: πλατεύα Αγγελό Γϊτςου – Αριδαύα, Δημαρχεύο – Γραφεύα Σεχν. Τπηρεςύασ (όροφοσ)  
Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη 
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Διαδικαςίεσ προςφυγήσ 
Υορέασ αρμόδιοσ για τισ διαδικαςίεσ προςφυγήσ 
Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
Λεωφ. Θηβών 196-198  (5οσ όροφοσ) 
Αγ. Ιωϊννησ Ρϋντησ,  182 33,  (κτύριο Κερϊνησ)  Αθόνα  ΕΛΛΑΔΑ 
Σηλϋφωνο: +30 213 2141 216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο: aepp@aepp-procurement.gr  
Υαξ: +30 213 2141 229 
Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο: www.aepp-procurement.gr 
Τποβολή προςφυγών 
Ακριβεύσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την (τισ) προθεςμύα(-εσ) για την υποβολό προςφυγών: 
ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 

χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   
(γ)  δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 

ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ. 

 
 

Αριδαία, 15/10/2020 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 
 
 

ΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΟ 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
CHRISTOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.10.15 11:42:21 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΡΙΔΑΙΑ
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