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 ΘΕΜΑ:  Έγκριση προσθήκης εδικών όρων στη διακήρυξη δημοπράτησης 

του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
2018-2019 (συντηρήσεις-διανοίξεις)». 
 

 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 περίπτωση β  του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α΄1470/8-08-2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 75 και της παρ.2 του άρθρου 76 του ίδιου νόμου.                                                                                                         
2. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων» (Α’ 208).  
3. Τις διατάξεις του π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 
4. Τη γνωμοδότηση (πράξη 1 της αριθμ. 23/11-9-2018 συνεδρίασης) του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών. 
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5. Το υπ΄ αριθμ. 123/2017 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών». 

 

 
6.Και  επειδή: 
 
7.  Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προγραμματίζει την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019 

(συντηρήσεις-διανοίξεις)», προϋπολογισμού 1.900.000,00€ .  

8. Αντικείμενο του έργου κυρίως αποτελούν εργασίες συντηρήσεων 

υφισταμένων οδών και αποκατάστασης βλαβών και φθορών, είτε 

υφισταμένων είτε που θα δημιουργηθούν και κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου, με το χρονοδιάγραμμα του έργου να εκτείνεται σε δύο έτη και 

περιλαμβάνει δύο χειμερινές περιόδους (Νοέμβριος-Απρίλιος), όπου 

επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή. 

9. Κατά τους χειμερινούς μήνες παρουσιάζονται συχνά προβλήματα – 

καταστροφές, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για λόγους αποφυγής 

επικείμενων κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων, ενώ, κατά την περίοδο αυτή 

τα ασφαλτικά συγκροτήματα συνήθως δεν βρίσκονται σε κατάσταση 

λειτουργίας, με αποτέλεσμα να υφίσταται ο κίνδυνος να μην υπάρξει άμεση 

ανταπόκριση του οικονομικού φορέα ή το ασφαλτόμιγμα που θα 

χρησιμοποιηθεί να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την 

έντεχνη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου. 

10. Κρίνεται ότι η ασφαλής, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, και 

ιδιαίτερα των εργασιών που αφορούν τις άμεσες αποκαταστάσεις και 

ανέρχονται περίπου στο 23% του προϋπολογισμού της ομάδας  Δ ασφαλτικά 

(  με την αξία της ασφάλτου),  της ανωτέρω μελέτης,  θα διασφαλιστεί με  την 

προσθήκη  ειδικών όρων στη διακήρυξη δημοπράτησής του, οι οποίοι  θα 

διασφαλίζουν ότι ο ανάδοχος που θα αναλάβει το εν λόγω έργο θα 

εξασφαλίζει την απαραίτητη ποιότητα των ασφαλτικών εργασιών, με 

μεταφορά του ασφαλτομίγματος από κοντινή απόσταση, ώστε να είναι δυνατή 

η διατήρηση της θερμοκρασίας στα προβλεπόμενα επίπεδα και να μπορεί  να 

ανταποκρίνεται άμεσα και σε διάστημα μικρότερο από 24 ώρες μετά από 
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ειδοποίηση από τον Δήμο Αλεξ/πολης για άμεσες παρεμβάσεις επούλωσης 

λάκκων ανεξαρτήτου έκτασης ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 Εγκρίνουμε την  έγκριση προσθήκης εδικών όρων στη διακήρυξη 
δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019 (συντηρήσεις-διανοίξεις)», 
προϋπολογισμού 1.900.000,00€ καθώς αυτό ενδείκνυται από το είδος του 

προς ανάθεση έργου , ως εξής: 

  

«A. Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει είτε ως μεμονωμένος 

προσφέρων είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων απαιτείται (επί ποινή 

αποκλεισμού) και μόνο για τις εργασίες των άρθρων Α.Τ.32 και Α.Τ.33, που 

αφορούν τις άμεσες αποκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλει: 

Δήλωση συνεργασίας του με επιχείρηση που διαθέτει συγκρότημα 

παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης ασφαλτομίγματος (σταθερό ή κινητό) που 

είναι εγκατεστημένο σε απόσταση έως 40χλμ. από την έδρα της αναθέτουσας 

αρχής και το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνεται στο σύστημα ΕΝ ISO9001 

με πεδίο εφαρμογής παραγωγή, εμπορία, διάθεση ασφαλτομιγμάτων ή 

δήλωση ότι διαθέτει ιδιόκτητο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

(σταθερό ή κινητό) που είναι εγκατεστημένο σε απόσταση έως 40χλμ. από 

την έδρα της αναθέτουσας αρχής και το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνεται 

στο σύστημα ΕΝ ISO9001 με πεδίο εφαρμογής παραγωγή ασφαλτομιγμάτων 

Η παραπάνω δήλωση θα συμπληρωθεί στο ΤΕΥΔ στο μέρος Γ (Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα) – ερώτηση 3 και θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 

τα κάτωθι στοιχεία: 

- Αν το συγκρότημα που θα διατεθεί στο έργο είναι ιδιόκτητο ή ότι θα 

κατατεθεί συμβολαιογραφική πράξη συνεργασίας με επιχείρηση που διαθέτει 

συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος και θα δηλώνεται η επωνυμία του.  

- Θα δηλώνεται η απόφαση της άδειας λειτουργίας του και η απόφαση 

της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδος παραγωγής. 

- Θα δηλώνεται ότι το συγκρότημα είναι εγκατεστημένο σε απόσταση 

έως 40χλμ. από την έδρα της αναθέτουσας αρχής.   
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- Θα δηλώνεται ότι το συγκρότημα συμμορφώνεται στο σύστημα ΕΝ 

ISO9001 α) με πεδίο εφαρμογής παραγωγή ασφαλτομιγμάτων στην 

περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτικό συγκρότημα και  β)  με πεδίο 

εφαρμογής παραγωγή, εμπορία, διάθεση ασφαλτομιγμάτων, στην περίπτωση 

συνεργαζόμενου με τους οικονομικούς φορείς συγκροτήματος.  

- Σε περίπτωση ιδιόκτητου συγκροτήματος θα δηλώνεται από τον 

συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ότι το συγκρότημα είναι σε θέση και 

δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου ανεξαρτήτως 

ποσότητας παραγωγής και εποχής. 

- Σε περίπτωση συνεργαζόμενου συγκροτήματος θα δηλώνεται από τον 

συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ότι έχει εξασφαλίσει με συμβολαιογραφική 

πράξη συνεργασίας ότι το συγκρότημα είναι σε θέση και δεσμεύεται να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου ανεξαρτήτως ποσότητας παραγωγής 

και εποχής. 

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκρότημα παραγωγής 

ασφαλτομίγματος και πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δύνανται να 

δηλώσουν συνεργασία με περισσότερους από ένα συμμετέχοντα οικονομικό 

φορέα. 

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται:  

α. Σε περίπτωση συνεργαζόμενου συγκροτήματος: 

Με συμβολαιογραφική πράξη συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο και μόνο 

για τις εργασίες των άρθρων Α.Τ.  32  και Α.Τ.  33,  από κοινού του 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα και της επιχείρησης που διαθέτει 

συγκρότημα παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης ασφαλτικού συγκροτήματος 

σε απόσταση έως 40χλμ. από την έδρα της αναθέτουσας αρχής, που θα 

δηλώνεται ότι το συγκρότημα είναι σε θέση και δεσμεύεται να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του έργου ανεξαρτήτως ποσότητας παραγωγής και εποχής, 

και επίσης θα προσκομίζονται η απόφαση της άδειας λειτουργίας και η 

απόφαση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδος παραγωγής 

ή 

β. Σε περίπτωση ιδιόκτητου συγκροτήματος: 

Με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ότι διαθέτει 

ιδιόκτητο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτικού συγκροτήματος σε απόσταση 

έως 40χλμ. από την έδρα της αναθέτουσας αρχής, που θα δηλώνεται ότι το 
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συγκρότημα είναι σε θέση και δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

έργου ανεξαρτήτως ποσότητας παραγωγής και εποχής,  και επίσης θα 

προσκομίζονται η απόφαση της άδειας λειτουργίας και η απόφαση της 

έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδος παραγωγής.». 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

1.Γρ. Υπουργού                                    

2. Γρ. Γεν Γραμματέα Υποδομών                                   
3.ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
   Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 

   Τ.Κ. 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

 (με συνημμένη την γνωμοδότηση                                      

  του ΣΔΕ και τη σχετική εισήγηση )                                

4. Γραμματεία του Τμ. 

    Κατασκευών του ΣΔΕ.                                                                                                    
 ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
   Δ/νση ΔΝΣ (2)                                     
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