
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ      Καλαμπάκι 06/04/2020 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       Α.Π: 3263 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ» 

(σύμφωνα με το Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16) 

 
 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 
 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις  

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Α.Π.:  
(Αριθμός ταυτοποίησης) 

Ταχ. διεύθυνση: ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ & ΚΑΝΑΡΗ ΓΩΝΙΑ 

Πόλη: ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ Κωδικός NUTS: EL514 Ταχ. κωδικός:66031 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑ Τηλέφωνο: 2521352434 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ioannak@doxato.gr Φαξ: 2521352409 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.doxato.gr  

 
I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης : ΟΧΙ 
I.3) Επικοινωνία 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής :  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 
I.5) Κύρια δραστηριότητα:  Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
 

ΤΜΗΜΑ II : Αντικείμενο 
II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV : 45233120-6 (Έργα οδοποιίας) 
II.1.3) Είδος σύμβασης :   ΕΡΓΟ 
II.1.4) Σύντομη περιγραφή Στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται α) η 
αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες οδούς ο οποίος έχει 
καταστραφεί και έχει καταστεί επικίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα (ενδεικτικές εργασίες: 
αποξηλώσεις παλαιών οδοστρωμάτων, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική 
ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου),  β) η 
τοποθέτηση σωληνωτών αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής σε συγκεκριμένες θέσεις 
των οδών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων για την αποφυγή νέων πλημμυρικών 
φαινομένων και καταστροφής του ασφαλτοτάπητα. γ) η υψομετρική προσαρμογή των 
υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής . 
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία : 337.500,00 EUR  (χωρίς ΦΠΑ) . Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Π.Δ.Ε του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της ΣΑΕ 572  (κωδικός ενάριθμου έργου: 
2014ΣΕ57200002) με το ποσό των 418.500,00 € με Κ.Α.64/7323.02 στον προϋπολογισμό έτους 
2020 του Δήμου Δοξάτου. 
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα : Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε 
τμήματα 

 
II.2) Περιγραφή 

II.2.1)  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί)CPV : - 
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης  

 Κωδικός NUTS : EL514  
 Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

II.2.4)  Περιγραφή της σύμβασης: Στα συμβατικά Τεύχη της υπ΄αριθμ 86/2019 Μελέτης που 
συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δοξάτου γίνεται αναλυτική περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
II.2.5)  Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία: 337.500 EUR  (χωρίς ΦΠΑ) 
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης : εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της  
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 
4412/2016 λόγω απροβλέπτων καταστάσεων ή καιρικών συνθηκών. 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με τους όρους υποβολής προσφορών (εναλλακτικές 
προσφορές):   
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.   
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε 
συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 
4412/2016. 
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης:  
Δικαιώματα προαίρεσης:  ΟΧΙ  

 

ΤΜΗΜΑ III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
 
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  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. 

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). 
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες 
έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 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. 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα 
έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 22 της Διακήρυξης). 
Επίσης 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 έξι χιλιάδων επτακόσια 
σαράντα εννέα ευρώ (6.749,00€) διάρκειας ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα 
(30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 
είναι εννέα (9) μήνες. 
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. 
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα 
της σύμβασης (άρθρο 22 της Διακήρυξης) 
 
 

ΤΜΗΜΑ IV : Διαδικασία 
IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας:  Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών: ΟΧΙ 
IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά 
τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου: ΟΧΙ 
IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: ΟΧΙ 
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA):  Η σύμβαση 
καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ΟΧΙ 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία: ΟΧΙ 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής : Καταληκτική 
Ημερομηνία και ώρα Υποβολής  Προσφορών: : 27/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή 
συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους: ΟΧΙ 
IV.2.4) Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνικά 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Έξι (6) μήνες από την 
αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 04/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
Τόπος: Όπως στο Ι.1. της παρούσας. 
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Η 
διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 





Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Επιτρέπεται να παρίστανται στην 
αποσφράγιση οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων. 

 

ΤΜΗΜΑ VI : Πρόσθετες πληροφορίες 
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις. Πρόκειται για επαναλαμβανομένη 
δημόσια σύμβαση: ΟΧΙ 
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας : ΟΧΙ 
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο 
τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων (ΦΕΚ 3074/τ.Β΄/2017), σε εφαρμογή των 
Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και των διατάξεων τουΝ.4412/2016 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγών: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι η  

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233 
Ηλ. ταχυδρομείο : aepp@aepp-procurement.gr  
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
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 παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 
Ο Δήμαρχος Δοξάτου 

 
 
 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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