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      ΕΡΓΟ : ΤΝΣΗΡΗΗ – ΒΕΛΣΙΩΗ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ 

Αρ. Πρωτ. :  5857/17-06-2022 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 290.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 

(ΑΘΟΥ 122 Ν.4412/16) 
1. Επωνυμία και Διευκφνςεισ: 

Επίςθμθ Επωνυμία: Διμοσ Στυλίδασ / Αυτοτελζσ Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Ελ. Βενιηζλου 31, Τ.Κ. 35300, Στυλίδα Φκιϊτιδασ, Ελλάδα 
Κωδικόσ NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: zisis@stylida.gr 
Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.stylida.gr 
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ηιςθσ Απόςτολοσ   
Τθλζφωνο: +30 2238350119 

2. Επικοινωνία: 
Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον 
ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Στυλίδασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.stylida.gr. 
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

3. Σφποσ Ανακζτουςασ Αρχισ & Δραςτθριότθτα που αυτι αςκεί: 
Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

4. Η ςφμβαςθ δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από κεντρικι αρχι 
αγορών. 

5. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV: 45233141-9 (Εργαςίεσ υντιρθςθσ Οδών). 
6. Είδοσ φμβαςθσ: ΕΓΑ 
7. Σόποσ Εκτζλεςθσ: Διμοσ Στυλίδασ (NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ) 
8. Σίτλοσ ζργου: «ΣΥΝΤΘΘΣΘ – ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΟΔΟΡΟΙΪΑΣ ΔΘΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» 
9. φντομθ Περιγραφι: Το ζργο αφορά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν βελτίωςθσ τθσ βατότθτασ  υπαρχόντων οδϊν , με 

ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ τουσ.  Πλοι οι δρόμοι είναι υφιςτάμενοι ςτα ΤΔ Αγίασ Μαρίνασ, 
Αυλακίου, Άνυδρου, Καραβομφλου, Σπαρτιάσ, αχϊν , Γλφφασ, επί των οποίων κα γίνει βελτίωςθ του 
καταςτρϊματοσ. 

10. Εκτιμώμενθ ςυνολικι αξία: Θ αξία του ζργου ανζρχεται ςε 233.870,97 Ευρώ χωρίσ ΦΡΑ 
υςτθμικόσ αρικμόσ ΕΗΔΗ: 189938 

11. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 
12. Διάρκεια φμβαςθσ: Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
13. Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ:  

• Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα 
κατθγορίασ ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

• Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
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• Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και τθσ παρ. 
1 (ε) του άρκρου 76  του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

• Λόγοι αποκλειςμοφ: Σφμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 22Α τθσ διακιρυξθσ. 
• Κριτιρια επιλογισ: Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι 

προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ ςτθν 
τάξθ Α2 και άνω για ζργα κατθγορίασ ΟΔΟΠΟΙΪΑ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά 
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

• Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1α) του άρκρου 72 του ν.4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 4.677,42 ευρϊ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

14. Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτι κάτω των ορίων 
15. Η φμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα 
16. Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) – άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. 
17. Ημερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ 11/07/2022, θμζρα Δευτζρα 

και ώρα 15:00 μ.μ. 
18. Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ  υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω 
υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυθτικζσ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του ΤΣΜΕΔΕ) οι οποίεσ φζρουν 
προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

19. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά 
τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα δζκα (10) μθνών, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

20. Ημερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ 15/07/2022 θμζρα Παραςκευι  
και ώρα 10:00π.μ. 

21. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτθν αποςφράγιςθ: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 
22. Γλώςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 

ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

23. Γίνεται δεκτι ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορών. 
24. Χρθματοδότθςθ: Το ζργο χρθματοδοτείται με τθν αρ. πρωτ. 122266/11-05-2021 (ΑΔΑ: Ω381465ΧΘΞ-Υ3Θ) 

απόφαςθ του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν – ΣΑΕ571- 2014ΣΕ57100004 με τίτλο «υντιρθςθ – 
Βελτίωςθ Εςωτερικισ Οδοποιΐασ Διμου τυλίδασ» ςυνολικισ πίςτωςθσ 250.000,00€ με ΦΡΑ και από πιςτϊςεισ 
του Διμου Στυλίδασ ποςοφ 40.000,00€ με ΦΡΑ και βαρφνει τον Κ.Α. 64.7333.0001 του προχπολογιςμοφ του 
Διμου  Στυλίδασ. 

25. Διαδικαςίεσ Προςφυγισ: Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 
ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, 
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά 
του ςφμφωνα με το άρκρο 4.3 τθσ Διακιρυξθσ. 

26. Άλλεσ πλθροφορίεσ 
Με τθν αρικ. 86/2022 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ εγκρίκθκε θ μελζτθ του ζργου, κακορίςτθκε ο τρόποσ 
εκτζλεςισ του και καταρτίςτθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ.  

 

Θ ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

 

ΒΙΓΙΝΙΑ ΣΤΕΓΙΟΥ 
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