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             Αλεξ/πολη 09-12-21 
                                                                                                                                               Αρ. πρωτ. 38.828 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/21 
 

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  

 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/16 ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) 
 

1. Επωνυμία και διευθύνσεις: 

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αλεξανδρούπολης/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 ,ΤΚ 68132, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS: GR111 , ΕΒΡΟΣ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dx@alexpolis.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.alexpolis.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Σβιντρίδης Μιχαήλ 

Τηλέφωνο: 2551064119 

2. 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 

(Α/Α 185440 αριθμός συστήματος) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.alexpolis.gr 

(προκηρύξεις-διαγωνισμοί). Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα 

διεύθυνση. 

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής & Δραστηριότητα που ασκεί: 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/Γενικές δημόσιες υπηρεσίες (ΝΠΔΔ) 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική 

αρχή αγορών 

5. Κωδικός κύριου λεξιλογίου:CPV: 45200000-9 

6. Είδος σύμβασης: ΕΡΓΑ 

7. Τόπος εκτέλεσης: NUTS: GR111, ΕΒΡΟΣ 

8. Τίτλος έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

9. Σύντομη περιγραφή: Η επέκταση αφορά έκταση 2.630 τμ. Πρόκειται για μια λωρίδα μήκους 240 μέτρων 

με μέσο πλάτος 10,95 μέτρα. Η πρόσβαση θα γίνεται από ξεχωριστή είσοδο από τον κύριο χώρο των Β΄ 

Κοιμητηρίων (από το ίδιο δρόμο) λόγω διαφορετικής υψομετρικής διαμόρφωσης. Οι κυριότερες εργασίες 

που εκτελεσθούν είναι: Καθαρισμός φυτικών πρανούς μεταξύ χωματόδρομου και της μάντρας του 

υφισταμένου κοιμητηρίου. Καθαίρεση και απομάκρυνση της μάντρας από τσιμεντόλιθους. Καθαίρεση 

και απομάκρυνση δοκού επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα (θεμελίωση μάντρας).Εκσκαφές 

θεμελίων για την κατασκευή των πελμάτων των τοίχων αντιστήριξης Τ1 έως Τ Σκυροδέτηση των 

τοιχείων των τοίχων αντιστήριξης Τ1 έως Τ7.Επίχωση του επικλινούς χώρου μεταξύ υφιστάμενου 

χωματόδρομου και των τοίχων αντιστήριξης με τα υλικά των προηγούμενων εκσκαφών αλλά και με 

προμήθεια από δανειοθαλάμους και υλικά λατομείου .Διαμόρφωση τελικών κλίσεων ώστε τα όμβρια να 

οδεύουν προς την αντίθετη φορά (απομάκρυνση από τους τοίχους αντιστήριξης).Κατασκευή περιμετρικής 

τάφρου τύπου ανάποδο Π με μεταλλική γαλβανιζέ εσχάρα που θα οδηγούν τα όμβρια στον δρόμο (εκτός 

της έκτασης της επέκτασης του κοιμητηρίου)   

10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: αξία χωρίς Φ.Π.Α. 225.806,45  € 

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

12. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου 

προς λειτουργία λήγει σε  έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

mailto:dx@alexpolis.gr
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών     που δραστηριοποιούνται στην 

κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ( για ύψος προϋπολογισμού 225.726,28 €) .    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 , 5, 6 και 7  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. 

           Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του    

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες  

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με 

αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

           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 (γ) και (ε)  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). 

 Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του 4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης . 

 Κριτήρια επιλογής:  όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 

βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  Α2 τάξης και άνω για έργα της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.  

 Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο 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  4.516,13 € 

(ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ). Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων , η εγγύηση συμμετοχής καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση. 

14. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή 

15. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή )  

17. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05-01-22 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης 

ορίζεται η 01:00.μμ 

18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά , μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή , σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο , η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα κατά τη διάταξη 

του άρθρ. 97 του 4412/16 για διάστημα δέκα  (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των 

προσφορών. 

20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-01-22 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 01:00 μ.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

22. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται 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). 

23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών. 

24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από  ίδιους πόρους . 

25. Διαδικασίες προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της Διακήρυξης του έργου. Η προδικαστική 

προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 

Κ.Υ.Α.  

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. 

26. Άλλες πληροφορίες: η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την με αρ. 

246/20 (απόφαση έγκρισης  τεχνικού προγράμματος  του έτους 2021 Δήμου Αλεξανδρούπολης ) και με αρ. 

24/21  (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Αλεξ/πολη 09-12-21 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
 

Ζαμπούκης Ιωάννης  




