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«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHARALAMPOS PANAGIOTIDIS
Ημερομηνία: 2020.11.16 09:46:28 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθ. Πρωτ: Οικ. 36691/2020

ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1
Στήριξη για υποδομές μικρής κλιμακας (π.χ. ύδρευση , αποχέτευση , οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π)
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια έργα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση
Αριθ. Πρωτ. Οικ.: ……………./2020
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

E-mail: karagiannidis@katerini.gr, karaiskou@katerini.gr
Πληροφορίες: Α. Καραγιαννίδης, Π. Καραΐσκου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη του ά.122 του Ν.4412/2016 ανοιχτής διαδικασίας του ά.27 του Ν.4412/2016 για
σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Κ ΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑΣ », εκτιμώμενης αξίας 278.684,24 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ. 110/2018

Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή
I.1 Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Κατερίνης του Νομού Πιερίας και η Υπηρεσία που διενεργεί
την παρούσα διαδικασία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύει στο Δημαρχείο
του Δήμου Κατερίνης (Δ/νση Πλ. Δημαρχείου 2, ΤΚ 60133).
Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι:
Α. Καραγιαννίδης (τηλέφωνο: 2351350525 και e-mail: karagiannidis@katerini.gr) και
Π. Καραΐσκου (τηλέφωνο: 2351350508 και e-mail: karaikou@katerini.gr).
I.2 Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
όπου ο διαγωνισμός έλαβε συστημικό αριθμό 93784 και οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Επίσης, τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα και στην
ιστοσελίδα του δήμου www.katerini.gr
Ι.3 Είδος αναθέτουσας αρχής: Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ι.4 Κύρια δραστηριότητα: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Ι.5 Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 –
2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7672/30-12-2019 (ΑΔΑ:
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63ΡΧ7ΛΛ-1ΥΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και την αριθμ 40/2020 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.
Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο
ΙΙ.1 Αντικείμενο της σύμβασης:
Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .
CPV: 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και
ασφαλτόστρωσης
Το έργο αφορά την βελτίωση των υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των εγκεκριμένων ορίων των Δ.Κ
Περίστασης και Καλλιθέας της ΔΕ Παραλίας του Δήμου Κατερίνης.
Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του παραπάνω έργου, θα γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης του
υφιστάμενου οδικού δικτύου της Δ.Κ Περίστασης και Καλλιθέας στην Δημοτική ενότητα Παραλίας
του Δήμου Κατερίνης Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις βελτίωσης θα γίνονται, σε ολοκληρωμένα
τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών (από διασταύρωση σε διασταύρωση) τα οποία
παρουσιάζουν φθορές, παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις και τροχοαυλακώσεις, με
στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι
απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
Η ανακατασκευή - επισκευή των φθαρμένων τμημάτων, σύμφωνα με το είδος και το μέγεθος της διάβρωσης,
θα γίνεται ως ακολούθως:
 Εργασίες ασφαλτοκοπής υφιστάμενων παλιών ασφαλτικών στρώσεων, με στόχο την ακριβή
οριοθέτηση των θέσεων βελτίωσης, ώστε οι εργασίες αποκατάστασης να γίνονται στη συγκεκριμένη
προβληματική επιφάνεια και μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης,
χωρίς πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα.
 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων εντός του ορίου που έχουν χαραχτεί με ασφαλτοκοπή,
 Εργασίες εξυγίανσης των υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας (βάσης).Στη συγκεκριμένη φάση
εργασιών βελτίωσης, θα εκτελούνται εκσκαφές και απομάκρυνση με κάθε πρόσφορο μέσο των μη
υγειών ασφαλτικών στρώσεων, των όποιων υφιστάμενων ανεπαρκών στρώσεων βάσης, καθώς και
ανεπαρκούς εδάφους, μέχρι την εξεύρεση υγιούς στάθμης έδρασης. Σε κάθε περίπτωση, τα ορύγματα
θα είναι ορθογωνισμένα, με πλήρη απομάκρυνση παντός είδους αμφίβολης ποιότητας στρώσεων
οδοστρωσίας.
 Ασφαλτική προεπάλειψη
 Διάστρωση ασφαλτικής στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου
 Τα προϊόντα της αποξήλωσης θα φορτωθούν και θα απομακρυνθούν με μηχανικά μέσα σε
πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης.
ΙΙ.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 278.684,24 ευρώ εκτός ΦΠΑ
ΙΙ.3 Τμήματα, εναλλακτικές προσφορές, δικαίωμα προαίρεσης: η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.
ΙΙ.4 Διάρκεια της σύμβασης: Το έργο θα κατασκευασθεί σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες
(καθαρός χρόνος εργασιών) από την υπογραφή της σύμβασης.
Τμήμα ΙΙΙ: προϋποθέσεις συμμετοχής – όροι εκτέλεσης της σύμβασης.
ΙΙΙ.1 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
Α) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ.1, 2 και 4.θ του ά.73 του
Ν.4412/2016 και να μην του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού με την ΚΥΑ του ά.74 του
Ν.4412/2016.
Β) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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 παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

20PROC007652870 2020-11-16
3

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 της
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).
Τέλος, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 5.574,00 ευρώ.
ΙΙΙ.2 όροι εκτέλεσης της σύμβασης: για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1 είδος διαδικασίας: η ανοιχτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016 κάτω των κοινοτικών ορίων.
IV.2 Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής
(δηλαδή με βάση τη χαμηλότερη τιμή).
IV.3 προθεσμία παραλαβής των προσφορών: οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr στον διαγωνισμό που έλαβε Συστημικό Αριθμό: 93784 από 23/11/2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ έως τις 09/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ.
IV.4 ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και της
αποσφράγισης θα λάβουν γνώση αυτόματα μέσω του Συστήματος όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί
φορείς.
IV.5 Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
IV.6 Χρόνος ισχύος της προσφοράς:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών.
IV.7 Ενστάσεις/προδικαστικές προσφυγές:
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 κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
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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 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο 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.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής .
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά .

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

16-11-2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

i

Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν
συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.

