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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 

 
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθμός μελέτης 2/2022), προϋπολογισμού 

104.773,06€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 129.918,59€ με ΦΠΑ.  

 
1. Αναθέτουσα αρχή/Στοιχεία επικοινωνίας: 
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΟΤΑ) 
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο 
Ταχ.Κωδ.: 20400 
Τηλ.: 2743360236 
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr 
Email: dsamartzi@xylokastro.gov.gr 
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης: EL652 
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Δήμητρα Σαμαρτζή. 
 
2. Περιγραφή της σύμβασης: Επισκευές-συντηρήσεις σε ασφαλτοστρωμένους 
δημοτικούς δρόμους στις κοινότητες Συκιάς, Μελισσίου και Μ.Σ. Τρικάλων της Δ.Ε. 
Ξυλοκάστρου. 
 
3. Χρηματοδότηση:  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών. 
Ανάληψη υποχρέωσης: 5852/11-5-2022, Μητρώο Δεσμεύσεων: 282. Κ.Α. 30.7333.05. 

 
4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Mέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 20-6-2022 και ώρα 15:00. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 23-6-2022 και ώρα 11:00. 
  
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και που είναι 
εγκατεστημένα σε 
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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). 
 
6. Λόγοι αποκλεισμού:   
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον:  
- υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της διακήρυξης της δημοπρασίας, 

- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22.Α.2), 

- βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22.Α.4 της διακήρυξης, 

- του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού (άρθρο 22.Α.9). 

 
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 10 μηνών, από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
8. Εγγυητικές επιστολές:  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.095,46€, με χρόνο 
ισχύος έως 20-5-2023. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
 
9. Όροι υποβολής προσφορών - εναλλακτικές προσφορές: 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 95 παρ. 2α του N.4412/2016. 
Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
 
10. Γλώσσα προσφορών: Ελληνική ή επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
 
11. Χρόνος εκτέλεσης έργου: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
12. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Η προδικαστική προσφυγή 
ασκείται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ως εξής: 
Κατά πράξης της Α.Α.: 
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α) εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
άλλως από την γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου & 
β)15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας. 
Κατά παράλειψης της Α.Α.: 15 ημέρες από την επομένη της παράλειψης. 
Για το παραδεκτό κατατίθεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου. 
 
13. Δημοσιότητα: Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
http://www.xylokastro.gov.gr. 
Επίσης η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευτεί στον 
ελληνικό τύπο.  
 
14. Πρόσβαση στα έγγραφα – συμπληρωματικές πληροφορίες: Η πρόσβαση στα 
έγγραφα είναι ηλεκτρονική μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και της ιστοσελίδας του Δήμου 
www.xylokastro.gov.gr.  
Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται σε όσους συμμετέχουν στη διαδικασία 
έως την 16-6-2022, εφόσον έχουν ζητηθεί από αυτούς έως την 14-6-2022. 
 
15. Πληρωμή αναδόχου - χορήγηση προκαταβολής:  
Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 
και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.  

 
16. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
      
                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                                               ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ  
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