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                                                     ΚΕΡΑΤΕΑ       31 /07/2019 
                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ    13924 
 

 Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής                                                                                
Δήμος Λαυρεωτικής 
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Μ.Παπαθανάση 
Τηλ: 22993-20222  Fax: 22990-67900 
e-mail: papathanasi@lavrio.gr 

1. Ο  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 
με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.200.000,00  € (με Φ.Π.Α.  24%).  
Αφορά την βελτίωση της βατότητας υφιστάμενων αγροτικών οδών μήκους περίπου  4.745μ και μέσου 
πλάτους 5.15μ του Δήμου Λαυρεωτικής, στην ΔΕ Κερατέας. Οι υφιστάμενοι οδοί βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
κακή κατάσταση βατότητας λόγω της συχνής διέλευσης βαρέων αγροτικών  οχημάτων και της πλημμελούς 
συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να έχουν αλλοιωθεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
τους. 
O Κωδικός CPV είναι [45233120-6 Έργα οδοποιίας) 

2. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με Γενικό Σύνολο Δαπάνης Εργασιών  698.394,40€. 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 125.710,99€, Απρόβλεπτα (15%) 123.615,81€, Απολογιστικά 18.750,00€, Αναθεώρηση 1.270,74 
€, Φ.ΠΑ 24% 232.258,06 € 

3. 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, στο 
ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.lavreotiki.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί 
εγκαίρως, ήτοι έως την 26/08/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29/08/2019. Πληροφορίες 
Δημήτρης Πανάγιος τηλ.: 2299320225 e-mail: texnikh@lavrio.gr. 

 
4. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  με το σύστημα υποβολής προσφορών  επί  μέρους 
ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης             
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για την συμμετοχή απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 24.2 της 
Διακήρυξης. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά 
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα 
ΕΝΝΕΑ (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

6.  Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2 Σεπτεμβρίου 2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

      Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

        Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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7. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  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. 

     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 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 (π.χ. κοινοπραξία). 

8.   Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. 
9. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.   

        Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  

       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, πρέπει να 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση 
αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του ΜΕΕΠ με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του ν. 3669/2008. 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» (ΑΔΑ : 9ΚΦΝ465ΧΘ7-Μ9Η) του Υπουργείου 
Εσωτερικών κατά το ποσό των 868.00,00 € καθώς και από Ιδίους Πόρους του του Δήμου Λαυρεωτικής κατά 
το υπόλοιπο ποσό των 332.000,00 € 

        Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
11.  Για τη 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 19.354,84 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 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. 

12.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  

13.  Θα οργανωθούν  από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, επισκέψεις- ενημερώσεις στην περιοχή του 
έργου στις 16/08/2019  και 23/08/2019 (Παρασκευή) και ώρα 08.30 π.μ Η συμμετοχή των 
διαγωνιζομένων στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική, προκειμένου αποδεδειγμένα να έχουν 
λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου κατασκευής του έργου. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με σχετική επιστολή στην Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, στον υπάλληλο Δ. Πανάγιο τηλ.  2299320225  fax: 2299067900, e-mail: texnikh@lavrio.gr 
έως 2 ημέρες πριν την επίσκεψη-ενημέρωση.  
Για την συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην παραπάνω διαδικασία θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, 
αντίγραφο της οποίας θα υποβληθεί με την προσφορά του συμμετέχοντα. 

14.  Η έγκριση των όρων δημοπράτησης και η διάθεση πίστωσης με την υπ’ αριθμό 129/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

 
Ο Δήμαρχος 

 
Δημήτρης Λουκάς 
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