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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Έργο 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 06/07/2018 
                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3936 
 

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-     

ΠΕΤΡΑΣ 

 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  
Προυπ. 200.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

CPV: 45233120-6 

Κ.Α 64-7333.0001 

 

Πηγή Π.Δ.Ε ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΑΕ766 - ΕΝΑΡΙΘΜΟ: 2017ΕΠ76600011 

 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2 / 2017 Χρήση 2018 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων 

 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το Έργο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ- ΠΕΤΡΑΣ»  προϋπολογισμού 

161.290,32  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών-Δημαρχείο 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :  technic1@aliartos.gov.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο:  https://www.aliartos.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες : Βαρουξής Χρήστος-Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

Τηλέφωνο : 22683-50231 

Φάξ: 22680-22690 

Κωδικός NUTS : EL 641 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα : 

ΑΔΑ: 62ΠΛΩΨ4-Ι5Μ
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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, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.aliartos.gov.gr)  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παραπάνω 

στοιχεία επικοινωνίας . 

3. Κωδικός CPV: 45233120-6 

4. Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων 

5. Τίτλος Έργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ- ΠΕΤΡΑΣ» 

6. Σύντομη Περιγραφή : Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι : «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση 

υφιστάμενης οδοποιίας στον οδικό άξονα Ευαγγελίστριας-Πέτρας» του Δήμου Αλιάρτου –

Θεσπιέων. 

7. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς Φ.Π.Α 161.290,32  Ευρώ. 

8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προφορές 

9. Διάρκεια Σύμβασης : Η συνολική Προθεσμία εκτέλεσης του Έργου είναι Εκατόν ογδόντα (180) 

εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά η νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται σε: 

 Έργα :[ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην (Α2 τάξη και άνω)] .  

και που είναι εγκατεστημένα : 

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.  

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

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). 

11. Λόγοι αποκλεισμού : Σύμφωνα με το άρθρο 22 Α της Διακήρυξης 

12. Κριτήρια επιλογής : Όσον αφορά στη καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες : 

 Έργα :[ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην (Α2 τάξη και άνω)] .  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 62ΠΛΩΨ4-Ι5Μ
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Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη ΣΔΣ , σύμφωνα με την παραγ. 23.4γ της Διακήρυξης . 

13. Εγγύηση συμμετοχής : 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 3.225,81 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. 

14. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα . 

15. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης : είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 ν.4412/2016 . 

16. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 20/08/2018,              

ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ. 

17. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/08/2018, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μμ. 

18. Φάκελοι 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. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 

και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν 

λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), 

οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή . 

19. Χρόνος  ισχύος  Προσφορών  :  Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  

στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα Εννέα (9) 

μηνών(20/05/2019), από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

20. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή Προσφορών . 

21. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη ΣΑΕΠ766 με Ενάριθμο : 2017ΕΠ76600011 Ο 

κωδικός χρηματοδότησης είναι ΚΑ 64-7333.00011 του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και σύμφωνα με 

την υπ. αριθ. 74/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων  (ΑΔΑ : 

ΨΘ92ΩΨ4-Θ6Α ).  

22. Διαδικασίες Προσφυγής : Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 62ΠΛΩΨ4-Ι5Μ
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Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της 

''Επικοινωνίας" του υποσυστήματος.  

Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του 

παρόντος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις  ενστάσεις  του  

δεύτερου  εδαφίου  του  παρόντος,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την κοινοποίηση 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού (0.50%*161.290,32)=806,45 ευρώ . 

23. Δημοσιεύσεις : Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα δημοσιευθεί στον τύπο 

(σε μία ημερήσια και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα) σύμφωνα με τον Νόμο . Τα έξοδα 

δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Αλίαρτος: 06/07/2018 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμό 85/6-7-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΛΘΔΩΨ4-Ο04) 

 

ΑΔΑ: 62ΠΛΩΨ4-Ι5Μ
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