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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  

          Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό  ανοικτό  δημόσιο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με
σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  για  την
επιλογή αναδόχου  εκτέλεσης του έργου: 

‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ   ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ‘

 ‘προϋπολογισμού 94.700,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και   η δαπάνη θα καλυφθεί
απο  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ    (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

           Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.  και  σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147/8.8.2016) «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και την σχετική
διακήρυξη του έργου.

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

      του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

08-01-2021

Ημερομηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στο
Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

23/12/2020

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 08-01-2021

Καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής
προσφορών

20/01/2021, ημέ�ρα Τετάρτη και
ώρα 22:00 μ.μ

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών 26/01/2021 , ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00  π.μ.   

                Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται : 
-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




-Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία  ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%)  επί  του  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  του  έργου,  μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό  1.527,42      ευρώ  €  και χρόνο ισχύος
τουλάχιστον 9 μηνών  και 30 ημερών,  μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού
δηλαδή τουλάχιστον  έως τις   20/11/2021   Ο χρόνος  ισχύος  των προσφορών είναι 9
μήνες. (20/10/2021 )

                 Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της
προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων
των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα
έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

            Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΚΤΩ (8 ) μήνες από
την  ημέρα  ΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  .  Οι  αποκλειστικές  και
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

              Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς  που  :
α)  είναι  Εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  που
τηρείται  στη  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..,  εφόσον  ανήκουν στην  κατηγορία  έργων
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ..
β) έχουν  την κάτωθι Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :

Κατά την τελευταία  τριετία  ο οικονομικός φορέας να έχει  εκτελέσει  έντεχνα και
εμπρόθεσμα έργα ομοειδή με το δημοπρατούμενο (ομοειδής εργασίες) συνολικού
ποσού ίσο ή ανώτερο   με το δημοπρατούμενο  .Να πληρούν δηλαδή  α)  τις
προϋποθέσεις του αρθ 21 της σχετικής διακήρυξης και  β)  να είναι  τάξης
στην κατηγορία   ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξης Α1 και άνω  

γ) προέρχονται  από  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),  ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου ,
στα οποία τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
δ) προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  αποδεικνύουν  ότι  έχουν  εκτελέσει  έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
ε) είναι Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25%
της καλούμενης κατηγορίας.
στ) είναι  Κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  για  την  κάλυψη  των  διαφόρων
κατηγοριών  των  εργασιών  του  έργου  σύμφωνα  με  το  ν.  4412/2016.  Το  ποσοστό
συμμετοχής  της  κάθε  επιχείρησης  στο  κοινοπρακτικό  σχήμα  προκύπτει  από  τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο
να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με





ποσοστό  κάτω  του  10%  του  προϋπολογισμού  του  έργου  (χωρίς  αναθεώρηση  και
Φ.Π.Α.),  εφόσον  δεν  καλείται  στη  δημοπρασία,  αθροίζεται  στον  προϋπολογισμό  της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
  
        Η οριζόμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητας του άρθρου 22.Δ
της διακήρυξης    αποδεικνύεται  με  βεβαιώσεις  του  δημοσίου  φορέα  στις
οποίες  θα  αναγράφεται  το  ΑΔΑΜ  της  σύμβασης  και  το  ύψος  των
εκτελεσμένων  εργασιών  μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  προσφοράς  και  θα
υποβάλλεται  επί  ποινή αποκλεισμού  κατά  τα οριζόμενα  στην  παράγραφο
24.1 (α)  

               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  .  aegina  .  gr    )

                                                        ΑΙΓΙΝΑ 21-12-2020                                
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ  
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