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                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

1. Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με Φ.Π.Α. 

2. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 795.146,18 €, στην οποία προστίθεται ΓΕ 
& ΟΕ ποσού: 143.126,31 €, απρόβλεπτα ποσού: 140.740,87 €, πρόβλεψη απολογιστικών ποσού: 
35.000,00 €, πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού: 15.018,90 € και Φ.Π.Α. (24%): 270.967,74 €.  

3. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: [45233222-1] – Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και 
ασφαλτόστρωσης. 

4. 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, 
με Συστημικό Αριθμό 195011 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.acharnes.gr. 

5. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
6. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 01/02/2023, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
7. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 03/02/2023, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.   
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του Ν. 4412/2016. 

8. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών 
(13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην 
παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από  πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 
διαδικασία εγγραφής. 

11. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν 
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και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία. 

12. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
 δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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, 5, 6 και 7  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. 

 Β.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Γ.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (γ) και (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 (πχ 
κοινοπραξία).  

14. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία 
υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης. 

15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που 
ανέρχεται στο ποσό των 22.580,65 €, χρόνου ισχύος δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

16. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου.   
17. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.103, με το ποσό των 3.370,60 € στον Προϋπολογισμό εξόδων 

έτους 2022  του Δήμου Αχαρνών,  ενώ  το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό θα αντληθεί ως εξής: 
1.000.000,00 €, από τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 και 396.629,40 € από τον 
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.   

18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αχαρνών με 
το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 
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