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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                               ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ             ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
      ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                                                                              

Σαρ. Γ/λζε: ΣΑΤΡO 
Σαρ. Κώδηθαο: 57014        ηαπξόο,   13-07-2018 

Πιεξνθνξίεο: Καξαγηάλλε Μαξία, Σαθαηδόγινπ Ηξαθιήο   Αξ. Πξση.: 12674 

Σει.:  2397330220, 2397024420 

Fax.:  23970 65600 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΩ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ.. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

 
Ο Γήκνο Βόιβεο πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο 
εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο Δπαξρηαθήο Οδνύ ηαπξνύ - Οιπκπηάδαο ζην 
ηκήκα πνπ δηέξρεηαη ηνλ νηθηζκό ηαπξνύ Γήκνπ Βόιβεο», εθηηκώκελεο ζπλνιηθήο αμίαο ζύκβαζεο 
290.322,58 € ρωξίο Φ.Π.Α., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί 
θαη ζα ππνβιεζεί κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκώλ, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2(α) ηνπ Ν.4412/2016, κε έιεγρν νκαιόηεηαο ησλ επηκέξνπο 
πνζνζηώλ έθπησζεο. 
1. Αλαζέηνπζα Αξρή – ηνηρεία Δπηθνηλωλίαο:  
Δπσλπκία: Γήκνο Βόιβεο 
Σύπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
Έδξα: ηαπξόο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ.: 570 14, Κσδ. NUTS: EL522 
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr, Ιζηνζειίδα:  www.dimosvolvis.gr  
Πιεξνθνξίεο: Καπεηαληθόια Δπαγγειία, Γηαιίδνπ Αλδξηαλή 
ηει.: 2397026600, 2397330222, 2397330200, Φαμ: 2397065600 
2. Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα:  
Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο

 
ζηνλ 

εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr κε 
ζπζηεκηθό αξηζκό 75052 θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.dimosvolvis.gr. 
3. Κωδηθόο NUTS θύξηνπ ηόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:  
Κσδ. NUTS: EL522 (ηαπξόο Θεζζαινλίθεο). 
4. Κωδηθόο CPV: 45233222-1 
5. Πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 
Θα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ επί ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ ηαπξνύ – 
Οιπκπηάδνο, ε νπνία δηαζρίδεη ηε Γ.Κ. ηαπξνύ (νδνί Γ.Παπαλδξένπ θαη Παιαηνιόγνπ) ηεο Γ.Δ. Ρεληίλαο, 
θαζώο θαη ζε ηκήκαηα ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ Γηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο πνπ ζπκβάιινπλ κε απηήλ. 
6. Απαγνξεύνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
7. Γηάξθεηα ζύκβαζεο: Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη εθαηόλ νγδόληα (180) κέξεο κε έλαξμε 

ηεο πξνζεζκίαο ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί ζηε ζύκβαζε. 
8. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:  
8.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ

 
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε 

έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 
ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
8.2. Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
8.3. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη 
ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 
πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
8.4. Λόγνη απνθιεηζκνύ: ύκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο δηαθήξπμεο. 

mailto:dimos@dimosvolvis.gr
http://www.dimosvolvis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/
ΑΔΑ: 7ΔΓ3Ω9Ω-Π6Π





  

ζει. 2 
 

8.5. Κξηηήξηα επηινγήο: ύκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο δηαθήξπμεο. 
9. Γηαδηθαζία αλάζεζεο: Αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/16. 
10. Η ζύκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 
11. Η εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε 08/08/2018, 
εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00.  

12. Φάθεινη πξνζθνξώλ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ ζε ειεθηξνληθό θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Σν 
έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί από ηνπο δηαγσληδόκελνπο, παξάγεηαη από ηελ εηδηθή 
ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 
πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηόηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε δελ ηζρύεη γηα 
ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 
13. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 
δηαγσληζκό γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ. 
14. Η εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε 14/08/2018, εκέξα 
Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ.. 
Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνύο ιόγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η 
απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο “Δπηθνηλσλία”,  πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, εθόζνλ δηαζέηεη, θαζώο θαη ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί 
δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί 
δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ή δελ ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ. 
15. Γιώζζα δηαδηθαζίαο: Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζώο θαη ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

16. Υξεκαηνδόηεζε: Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη κατά 280.000,00 € από Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπελδπηηθώλ Γαπαλώλ ησλ Ίδησλ Πόξσλ ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη θαηά 80.000,00 € από Πηζηώζεηο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο (Ίδηνη Πόξνη). Γελ 
πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
17. Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο: ύκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο. 
18. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο: Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ύςνπο 5.807,00 επξώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Γηαθήξπμεο, ρξόλνπ ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 
ελλέα (9) κελώλ θαη 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, δειαδή 
ηνπιάρηζηνλ κέρξη 07/06/2019.  
19. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην πην πξόζθαηα εγθεθξηκέλν από ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε 
Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπόδεηγκα γηα έξγα θάησ ησλ νξίσλ. 

20. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ 

θαη κε εληνιή ηνπ (Α.Γ. 82/2017) 

Ο Δληεηαικέλνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο 

 

 

 

Γεκεξηδήο Γεώξγηνο 
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