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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑ
Ο Δήμαπσορ Αιγιαλείαρ
πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (σαμηλόηεπη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο
ηεο ππεξεζίαο «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.
ΑΙΓΕΙΡΑ», πξνυπνινγηζκνχ 73.792,40 εςπώ κε ην Φ.Π.Α.
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Είδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Σ.Α.
Οδφο: ΑΝΔΡΕΟΤ ΛΟΝΣΟΤ 34
Σαρ.Κσδ.: 25100
Σει.: 2691025555
Telefax: 2691069610
E-mail: texniki@aigialeia.gov.gr
Ιζηνζειίδα: www.aigialeia.gov.gr
Κσδηθφο NUTS: EL632
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.aigialeia.gov.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ην γξαθείν ηνπ
Σκήκαηνο πγθνηλσληψλ – πγθνηλσληαθψλ, Κηεξηαθψλ, Τδξαπιηθψλ &
Εγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ ζηελ νδφ Νηθ. Πιαζηήξα 11 (1νο φξνθνο) (ηει.
2691025555 – εζση. 131) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα
ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.
3. Κωδικόρ CPV: 45233141-9 & 90620000-9
4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ: EL632
5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ:
Η «Παξνρή ππεξεζίαο ζπληήξεζεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο Δ.Ε. Αηγείξαο», αθνξά ζηηο
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε θαη κφξθσζε ησλ αγξνηηθψλ
νδψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017 θαζψο θαη ηνλ απνρηνληζκφ ησλ δξφκσλ,
ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ παγεηνχ, ηνλ απεγθισβηζµφ νρεµάησλ θαη άξζε
θαηαπηψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 2017-18, κε κεραληθά
κέζα ζε θάζε είδνπο εδάθε, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο θαη
νκαιή πξνζπειαζηκφηεηα απηψλ απφ ηξνρνθφξα νρήκαηα θαη πεδνχο, κε ζθνπφ λα
έρνπλ πξφζβαζε ζηα θηήκαηά ηνπο νη αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη ησλ πεξηνρψλ απηψλ
γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ φπσο θιαδεκάησλ, ςεθαζκνχο θαη ζπιινγήο κεηαθνξάο θαξπψλ θαζψο θαη γηα ηελ κεηαθνξά κειηζζηψλ θαη θνπαδηψλ
αηγνπξνβάησλ θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θ.α.
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Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ππεξεζία είλαη νη εμήο:
1. πληήξεζε θαη κφξθσζε νδψλ κε ηα θάησζη κεραληθά κέζα (CPV : 45233141-9)
α. Λαζηηρνθφξνο Φνξησηήο απφ 121 ΗΡ θαη άλσ.
β. Εθζθαθέαο-θνξησηήο απφ 101 ΗΡ θαη άλσ.
γ. Δηακνξθσηήξα – ηζνπεδσηήξα παληφο ηχπνπ.
δ. Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ παληφο ηχπνπ.
2. Απνρηνληζκφο νδψλ κε ρξήζε ησλ θάησζη κεραληθά κέζα (CPV : 90620000-9)
α. Λαζηηρνθφξν Φνξησηή απφ 121 ΗΡ θαη άλσ.
β. Εθζθαθέα - θνξησηήο απφ 101 ΗΡ θαη άλσ.
γ. Δηακνξθσηήξα – ηζνπεδσηήξα παληφο ηχπνπ.
δ. Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ παληφο ηχπνπ.
6. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ:
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.
7. Υπόνορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα
νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 28/02/2018 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηεο πίζησζεο,
νπνηεδήπνηε απηή θαη αλ ζπκβεί εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο ππνγξαθείζαο
ζχκβαζεο
8. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πος δπαζηηπιοποιούνηαι και εκηελούν
ανάλογερ επγαζίερ ζσεηικέρ με ηο ανηικείμενο ηος διαγωνιζμού και
διαθέηοςν ηον απαιηούμενο εξοπλιζμό, ιδιόκηηηο ή μιζθωμένο θαη πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη
4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε
λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη
κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
9. Παπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 26/05/2017, εκέξα ΠΑΡΑΚΕΤΗ Ώξα
ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. Ο δηαγσληζκφο ζα
δηελεξγεζεί ζην Αίγην, ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο ζηελ νδφ Νηθ. Πιαζηήξα
11 (1νο φξνθνο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, Μεηά ηε ιήμε ηεο
παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο
Επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ
ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016,
γηα δηάζηεκα έξι (6) μηνών, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
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11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Ειιεληθή
12. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 30-6262.024 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ 2017 ηνπ Δήκνπ. ρεηηθέο ε ππ’ αξηζ. 49/2017 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο (αλάιεςε ππνρξέσζεο) θαη ε
βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ,
ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ 80/2016 θαη ηε
δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α Α807/20-3-2017 (ΑΔΑ:Ω399Ω6Υ-ΠΙΔ).
13. Ενζηάζειρ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε
έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη
ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ
ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο.
14. Δημοζιεύζειρ: Σν ζπλνιηθφ θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗ
(www.promitheus.gov.gr) θαη ζην site ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο.

Ο Δήκαξρνο
Αζαλάζηνο Παλαγφπνπινο

