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Ορεστιάδα

20/03/2019
Αριθμός πρωτοκόλλου: 5093

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρου 122 Ν.4412/2016)
Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ορεστιάδας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 11, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα, Έβρος, Ελλάδα.
NUTS: EL 511
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: a.skerletidou@orestiada.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.orestiada.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες:
κα Αικατερίνη Σκερλετίδου, τηλ. +30 2552350347, fax: +30 2552350357
Επικοινωνία: 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας στην διεύθυνση
http://www.orestiada.gr.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Δήμος Ορεστιάδας
/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 511
Τίτλος Έργου: : ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας)
Σύντομη Περιγραφή:
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα αφορά στην ασφαλτόστρωση οδού εντός του αναδασμού Πύργου Ορεστιάδας του έτους
1997, η οποία συνδέει την ήδη ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό Λαγός – Πύργος, με τις
εγκαταστάσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης εντός της Βιομηχανικής Περιοχής της Ορεστιάδας.
Το εύρος της οδού από τα διαγράμματα και τα αναλυτικά στοιχεία του αναδασμού προκύπτει 8.00 μέτρα
σε όλο το μήκος που διανύει.
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η προς μελέτη οδός, συνολικού μήκους 1200.00 μέτρων περίπου, είναι αμμοχαλικόστρωτη σε όλο το
μήκος της.
Οριοθετείται μεταξύ της ασφαλτόστρωτης οδού Λαγός- Πύργος (εργοστάσιο κρέατος ΚΟΣΜΟΣ) και της
ασφαλτόστρωτης βόρειας οδού της Βιομηχανικής Περιοχής Ορεστιάδας που εφάπτεται των
εγκαταστάσεων της ΕΒΖ.
3. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
Για την επιλογή της εφαρμοστέας τυπικής διατομής υποχρεωτική δέσμευση υπήρξε ο περιορισμός του
εύρους κατάληψης της οδού μέσα στα όρια της, όπως αυτά ορίσθηκαν στον αναδασμό και η αποφυγή
σε κάθε περίπτωση απαλλοτριώσεων σε βάρος των παρακειμένων αγροτεμαχίων.
Επίσης μία δεσμευτική παράμετρος για την επιλογή της τυπικής διατομής υπήρξε το είδος των
οχημάτων που αναμένεται να εξυπηρετήσει (γεωργικοί ανελκυστήρες και μηχανήματα με μεγάλο
πλάτος περιτυπώματος).
Σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην παράγραφο 1 και την δεύτερη ως άνω προϋπόθεση ιδανικότερη
τυπική διατομή για εφαρμογή στην υπόψη οδό θα ήταν η δ2 ή τουλάχιστον η ε2 (κατηγορία οδού ΑIV).
Όμως η πρώτη ως άνω προϋπόθεση επιβάλλει την εφαρμογή τυπικής διατομής ζ2 (κατηγορία οδού
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ΑV), με την οποία οριακά και μετά από λεπτομερειακή υψομετρική χάραξη αποφεύγεται η κατάληψη
έκτασης των ιδιοκτησιών του αναδασμού.
Προς ικανοποίηση της δεύτερης προϋπόθεσης προτείνεται το έρεισμα της οδού να ασφαλτοστρωθεί
δια την άνεση και ασφάλεια της κυκλοφορίας των γεωργικών μηχανημάτων (πλάτος ασφαλτικού
οδοστρώματος 7.00 μέτρα).
Η προβλεπόμενη για την κατηγορία της οδού και την επιλεχθείσα τυπική διατομή, ταχύτητα μελέτης
Ve=60 Km/h κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική για τον τύπο των αναμενόμενων οχημάτων-χρηστών της
οδού.
Ο περιορισμός του εύρους κατάληψης της οδού ενισχύθηκε με την επιλογή κλίσης πρανών της
οδοστρωσίας αλλά και της εκσκαφής τριγωνικής τάφρου ίσης με 1:1.
Με τα παραπάνω επιτεύχθηκε τελικό εύρος κατάληψης της οδού ελάχιστα μεγαλύτερο από τα 8.00
μέτρα που προέβλεψε ο αναδασμός για την οδό. Για τις μικρές υπερβάσεις που είναι της τάξης των
30~50 εκ. προτείνεται επανεπίχωση με φυτευτικό χώμα υπό την προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης –
αντιμετώπισης από την υδραυλική μελέτη της οδού.
Επίκλιση στις ευθυγραμμίες δόθηκε ίση με 2.50%.
Διαπλάτυνση στην μοναδική καμπύλη της οδού δεν δόθηκε αφενός για τον περιορισμό του εύρους
κατάληψης της οδού και αφετέρου για τον λόγο ότι σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές για πλάτος
οδού με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μεγαλύτερο από 7.00 μέτρα δεν απαιτείται.
Η αναμενόμενη έστω και εποχιακά χρησιμοποίηση της οδού από βαριά οχήματα (φορτηγά, γεωργικοί
ελκυστήρες και πλατφόρμες κλπ) οδήγησαν στην παρακάτω ενισχυμένη (συνολικού πάχους 54 εκ.)
διαστρωμάτωση του οδοστρώματος:
1. Ασφαλτική αντιολισθηρά στρώση πάχους 4 εκ.
2. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.
3. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 5 εκ
4. Δύο στρώσεις θραυστού υλικού της ΠΤΠ Ο-155 πάχους 10 εκ. έκαστη.
5. Μία στρώση θραυστού υλικού της ΠΤΠ Ο-150 πάχους 10 εκ.
6. Μία στρώση στράγγισης οδοστρώματος υλικού της ΠΤΠ Ο-150 πάχους 10 εκ.
Η περιοχή μελέτης δεν σχηματίζει διακριτές εξωτερικές λεκάνες απορροής ενώ και οι όμβριες απορροές
από το οδόστρωμα δεν χρήζουν περισυλλογής και εκφόρτισης μέσω τάφρων. Ωστόσο σύμφωνα με τη
γεωλογική/γεωτεχνική μελέτη του έργου προτείνεται η αποστράγγιση της οδού με τοποθέτηση δύο
στραγγιστηρίων κάτω από την σκάφη οδοστρωσίας.
Μετά την υποβολή στη διευθύνουσα υπηρεσία της παραπάνω λύσης, δόθηκαν στο μελετητή οι
παρακάτω τροποιητικές οδηγίες:
1. Πλάτος οδοστρώματος 7,00 μ. (6,00 μ. ασφαλτικό και ερείσματα εκατέρωθεν πλάτους 0,50 μ.
έκαστο).
2. Πρόσθεση στη σκάφη του οδοστρώματος μίας επιπλέον στρώσης αμμοχαλίκου πάχους 0,20 μ.
3. Κλίση πρανούς επιχώματος – οδοστρωσίας 1:2
4. Διαμόρφωση τριγωνικής τάφρου.
Όλα τα παραπάνω ενσωματώθηκαν στην τελική μορφή της τυπικής διατομής
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 766.569,96 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ) 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 ως άνω 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 των παρ. 1 (ε) και 3 (β)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).
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 Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 22Α της

Διακήρυξης.
 Κριτήρια Επιλογής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην/στις κατηγορία/ες ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 950.209,08 €
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά)
 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 Εγγύηση Συμμετοχής:
Για την 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 19.004,18 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19
της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 15-03-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
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.
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω
των ορίων του Ν. 4412/2016.
Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “80947”
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν4412/2016.
Πληροφορίες: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05-04-2019, η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/04/2019.
Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 15-04-2019 και ώρα 23:00μ.μ.
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό
φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:
Ημερομηνία: 19/04/2019 και ώρα 10:00π.μ.
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων-ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των
868.000,00 € και από πόρους του Δήμου Ορεστιάδας με το ποσό των 310.259,26 €,Κ.Α: 64.7333.01
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του
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Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π.
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της
Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή,
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Άλλες πληροφορίες:
 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Ορεστιάδας.

Ορεστιάδα 20/03/2019
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

