
                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

Έργο: 

 
 
 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ»  

 

 
 

       ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   353/11-01-2021 
Προυπ: 

 

 

1.450.000€ (με ΦΠΑ) 

 

 

 
Πηγή 

Χρηματοδότησης: 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Π.Δ.Ε.  
( 2014ΣΕ57100004 – ΣΑΕ 571) 

 
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, 

μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.450.000,00 ευρώ  

σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).  
 

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Κωδικός NUTS: EL 631. 

 

Το έργο θα εκτελεστεί στην Βόνιτσα του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

 

Κωδικοί CPV: 

 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 

                            

Βασικό στοιχείο της μελέτης αποτελεί η βελτίωση του οδοστρώματος των 

δημοτικών οδών της πόλης με ασφαλτόστρωση του. Είναι υπάρχοντες δρόμοι 

ασφαλτοστρωμένοι οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια να συντηρηθούν με 

αποτέλεσμα το οδόστρωμά τους να παρουσιάζει έντονες ανωμαλίες, καθώς 

επίσης και δρόμοι που έχουν πρόσφατα διανοιχθεί και είναι χαλικοστρωμένοι.  

Το έργο εκτός από την αποκατάσταση τμημάτων της εσωτερικής οδοποιίας της 

πόλης της Βόνιτσας, έχει ως στόχο την αποκατάσταση υφισταμένων 

πεζοδρομίων καθώς επίσης και την αποκατάσταση διαφόρων δικτύων 

(ομβρίων,  φωτισμού κλπ) για την βελτίωση και τη λειτουργική αναβάθμιση του 

μεγαλύτερου μέρους των κοινοχρήστων χώρων της πόλης. Προβλέπεται επίσης 

η τοποθέτηση αστικού φωτισμού με φωτιστικά σώματα τα οποία 
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χρησιμοποιούν λαμπτήρες led, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπου αυτό 

είναι απαραίτητο. Τέλος προβλέπεται η ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και της 

στάθμευσης των οχημάτων με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορίας 

τους εντός της πόλης. Για το λόγο αυτό θα τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης 

της κυκλοφορίας με μονοδρόμηση οδών αλλά και ελέγχου της στάθμευσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

 Καθαιρέσεις, εκσκαφές και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης 

και εκσκαφής. 

 Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου και άμμο λατομείου. 

 Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με σωλήνες από PVC ,  

φρεατίων και εσχάρων αποχέτευσης ομβρίων (και σύνδεση αυτών με 

τον εκάστοτε αγωγό αποχέτευσης ομβρίων). 

 Κατασκευή κρασπέδων και κρασπεδόρειθρων. 

 Σκυροδέτηση μικροκατασκευών με σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο με 

δομικό πλέγμα καθώς και οδοστρωσίας για την τελική επίστρωση με 

κυβολίθους από σκυρόδεμα. 

 Επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου και πλάκες για την όδευση 

τυφλών. 

 Ανυψώσεις ή ταπεινώσεις φρεατίων αποχέτευσης ή ύδρευσης στην 

τελική επιφάνεια του οδοστρώματος 

 Τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών 

σωμάτων 

Τα ακριβή χρώματα των  των ιστών -φωτιστικών και των πλακών θα επιλεγούν 

από το Δήμο Ακτιου – Βόνιτσας. 

 

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  1.450.000€ (με ΦΠΑ) 

  

Ηλεκτρονικός Αρ. Διακήρυξης Διαγωνισμού:  102704 

 

Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής πλατφόρμας  

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ημερομηνία εμφάνισης της διακήρυξης στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 12/01/2021 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13-01-2021,  ώρα 12:00:00 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-02-2021,  ώρα 15:00:00 
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Παραλαβή τευχών: 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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.aktiovonitsa.gov.gr.  

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής 

διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (του άρθρου 5 του Ν.4412/2016). 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης :Έως και οκτώ (8) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική 

ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών. 

 

Ημερομηνία και Ώρα αποσφράγισης Προσφορών: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00:00 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση 

κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, 

η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 

άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  

ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

www.aktiovonitsa.gov.gr, , καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν 

και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή 

δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων 

κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

Τόπος κατάθεσης των Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr,  ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Δήμο Ακτίου 

Βόνιτσας, 

Ταχυδρομική Δ/νση: Δημαρχείο Άκτιου Βόνιτσας, Βόνιτσα, ΤΚ 300 02,  

Υπεύθυνος υπάλληλος: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ , τηλ. 26430 22289, Τηλεομοιοτυπία: 26430 

22289 Ηλεκτρ. Δ/νση: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr 

 

Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η Ελληνική. 

Χρονική διάρκεια εργασίας: είκοσι τέσσερις  (24) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης  

Χρηματοδότηση έργου:  Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (2014ΣΕ57100004 – ΣΑΕ 571). 

 Η συνολική δημόσια  και επιλέξιμη δαπάνη  ανέρχεται στο σύνολο του 
προϋπολογισμού δηλαδή 1.450.000€ . 
 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση της προκαταβολής. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aktiovonitsa.gov.gr/
http://www.aktiovonitsa.gov.gr/
mailto:dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr
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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, καθώς και 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 και 6‰ υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ.   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. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία οδοποιίας, υδραυλικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών 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 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). 

 

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μια προσφορά. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

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 17.230 ευρώ με ισχύ 

τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210)  ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

 

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή  Δήμου 

Ακτίου-Βόνιτσας. 
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του 

Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).  

 

 

Βόνιτσα  11-01-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  
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