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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 21/11/2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.  :  9093 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                                 CPV45233120-6                              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων του Νομού Βοιωτίας, 

προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου:  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ » με 

προϋπολογισμό 677.823,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 840.500,95  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και 

αναθεώρηση).  

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάρ. έργου ΣΑΕΠ466 - ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ:2016ΕΠ46600000). 

Ο διαγωνισμός θα δίνει με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  για  κάθε  ομάδα  τιμών  του  προϋπολογισμού,  της  

παρ.  2α   του  άρθρου  95  του  Ν.4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 

του Ν.4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα          

10.00 π.μ.  στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  (Λεωφόρος Αθηνών - Δημαρχείο). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα 

εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται                          

σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας για τάξη από 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
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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.  

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης                 

(περ.ε παρ1 του άρθρου 91 του ν.4412/2016). 

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) 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). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 13.556,47 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (6+3)= 9 μήνες + 30 ημέρες μετά την 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2017 (άρθρο 

97 παρ. 3 & άρθρο 72 παρ. 1α  του Ν.4412/2016). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

είναι (6+3) = 9 μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας  Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων - Δημαρχείο, μέχρι τις                             

9 Δεκεμβρίου 2016   ημέρα Παρασκευή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 

το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου B, τις μεταβατικές διατάξεις 

του αρ. 376 του Ν.4412/2016, μέχρι την έκδοση νέου και τις διευκρινήσεις που 

δόθηκαν με το με αρ. πρωτ. 4584/30-09-2016 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΔΥ.  με θέμα 

«Πρότυπα Τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 

(Α’147)» 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22683-50231, FAX επικοινωνίας 22680-22690. 

 

Αλίαρτος 21/11/2016 

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
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