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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Η Ευρϊπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 
 
(Αριθμ. Μελζτησ : 145/2021) 
(Αριθμ. Περίληψησ Διακήρυξησ : 03/2022) 
(CPV 45233222-1 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ζργα οδοςτρωςίασ και αςφαλτόςτρωςησ) 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

                                      
ΜΕΣΡΟ 4 

«ΕΠΕΝΔΤΕΙ Ε ΤΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ» 
 

Θ πίςτωςθ προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014 – 2020» με 

ςυγχρθματοδότθςθ από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΟΔΟΤ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΕΦΑΝΟ ΕΩ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ» 

 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ προκθρφςςει τθ με ανοικτι διαδικαςία μζςω του εκνικοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν 

δθμοςίων ςυμβάςεων (ΕΗΔΗ) επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου : «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ 

ΟΔΟΤ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΕΦΑΝΟ ΕΩ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  945.000,00 Ευρϊ  (με  

Φ.Π.Α. 17%), με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ 

τθν τιμι (χαμηλότερη τιμή). 

Σο ζργο ανικει αποκλειςτικά ςτθν κατθγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με προχπολογιςμό 807.692,31 € Ευρϊ 

(δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιςτικά.). 

 

1. υνοπτική περιγραφή του ζργου 

Σο ζργο αφορά τθ βελτίωςθ τθσ βατότθτασ του υφιςτάμενου αγροτικοφ δρόμου που ξεκινά από τθν 

διαςταφρωςθ Παλιοφ - Άγιου τζφανου ζωσ Παλιό, ςυνολικοφ μικουσ 6.200μ. O υπό μελζτθ δρόμοσ 

αποτελείται από δφο κλάδουσ: Α. διαςταφρωςθ Παλιοφ - Άγιου τζφανου ζωσ τον οικιςμό Παλιόσ, μικουσ 

5.300μ. και Β. διαςταφρωςθ Παλιοφ – Ακρωτιρι ζωσ Ακρωτιρι (Φυλάκιο), μικουσ 900μ. Θ βελτίωςθ κα 

επιτευχκεί με τθν αςφαλτόςτρωςθ του δρόμου ςτο υφιςτάμενο πλάτοσ του, χωρίσ μθκοτομικζσ και 

οριηοντιογραφικζσ μεταβολζσ. Θ διαδρομι και το πλάτοσ και των δφο κλάδων είναι αυςτθρά 

προκακοριςμζνα από τθν υφιςτάμενθ διατομι, γιατί το ζργο αποτελεί αςφαλτόςτρωςθ του υφιςτάμενου 

δρόμου χωρίσ διαπλάτυνςθ, μθκοτομικζσ και οριηοντιογραφικζσ βελτιϊςεισ. Σο πλάτοσ του υφιςτάμενου 

δρόμου κυμαίνεται από 4μ. ζωσ και 7μ.. 

 

2. τοιχεία επικοινωνίασ αναθζτουςασ Αρχήσ 





Ανακζτουςα αρχι: ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ - Ανικει ςτουσ Ο.Σ.Α. Α’ βαθμοφ, ςτισ μη κεντρικζσ κυβερνητικζσ 

αρχζσ, και αςκεί ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ 

Οδόσ: ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 13-17, ΜΤΣΙΛΘΝΘ (κωδικόσ Nuts: EL411) 

Σαχ. Κωδ.: 81132 

Διαδίκτυο (URL): www.mytilene.gr 

E-Mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com 

Πλθροφορίεσ: Κατερίνα Αραμπατηι  

Πλθροφορίεσ για τθ μελζτθ: gihafta@yahoo.gr, 2251350572, Γεωργία Χάφτα 

 

3. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “ηλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr (Α/Α 190484) τθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.mytilene.gr) 

αναρτάται ςχετικι ενθμζρωςθ με αναφορά ςτον ςυςτθμικό αρικμό διαγωνιςμοφ και διαςφνδεςθ 

ςτον ανωτζρω ψθφιακό χϊρο του «ΕΘΔΘ - ΔΘΜΟΙΑ ΕΡΓΑ». Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ 

τθν 08-08-2022, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςυμπληρωματικζσ πληροφορίεσ επί των εγγράφων τησ 

ςφμβαςησ, το αργότερο ςτισ 18-08-2022. 

 

4. τοιχεία διαγωνιςμοφ 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται θ 22-08-2022, θμζρα 

Δευτζρα και ϊρα 15:00. Ωσ θμερομθνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορϊν ορίηεται θ 

26-08-2022, ημζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00. 

Κριτήριο για την ανάθεςη τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ (χαμηλότερη τιμή). Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν Ελληνική γλϊςςα και 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα άρκρα 3, 13 και 24 τθσ διακιρυξθσ. Θ οικονομική προςφορά 

των διαγωνιηομζνων ςυντάςςεται και υποβάλλεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95, παρ. 2.α) του 

ν. 4412/2016 (επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςησ). Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία 

προςφορά. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για 

μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ ζνωςη οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινή προςφορά. Ο 

χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 10 μήνεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα κατηγορίασ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» 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 Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, 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 ζνωςησ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των 

παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016 και δεν απαιτείται 

να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ 

αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και 

μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ. κοινοπραξία). Σα κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ που 

κα πρζπει να ικανοποιοφν οι προςφζροντεσ, ορίηονται ςτο άρθρο 22 τησ διακήρυξησ. 

 

5. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ 

Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ, ποςοφ των 

16.153,85 ευρϊ,  με ιςχφ μζχρι 22-07-2023, που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία του άρθρου 

15.2 τησ διακήρυξησ. τθν περίπτωςθ ζνωςησ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
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περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

6. Χρηματοδότηςη  

Σο ζργο χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ 

πράξησ Α (κωδικόσ ενάριθμου) : 2018Ε08210002)  και είναι ενταγμζνο ςτο Πρόγραμμα Αγροτικήσ 

Ανάπτυξησ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ςτθν Πράξθ «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΟΔΟΤ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΕΦΑΝΟ ΕΩ 

ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ» και κωδικό ΟΠΑΑ 2014-2020 : 0006177645, που ςυγχρθματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ).  

 

7. Χορήγηςη Προκαταβολήσ – Ρήτρα πρόςθετησ καταβολήσ (Πριμ) 

Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρκρο 16 τθσ διακιρυξθσ.  

Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτον Ανάδοχο. 

 

8. Ζγκριςη αποτελζςματοσ 

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν  Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μυτιλινθσ.  

 

9. Προθεςμία εκτζλεςησ 

Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι εννιά (9) μήνεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

10. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 

ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία 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 ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4.3 τθσ διακιρυξθσ. 

          

      

                 ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 26-07-2022 

                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                                                        ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ 
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