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                                                                                                Α∆Α  6ΙΚΜΩΗ9-ΒΨΖ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Τρίκαλα, 20-03-2017 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                    Αριθµ. Πρωτ.:12509 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
της πράξης: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Ο∆ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018» 
 

Ο ∆ήµος Τρικκαίων, διακηρύττει ότι την 13η  του µηνός Απριλίου του έτους 2017  ηµέρα   Πέµπτη και ώρα 
10.00 π.µ  (λήξη παράδοσης προσφορών) στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Τρικκαίων, θα διεξαχθεί  ανοικτός 

διαγωνισµός µε  το σύστηµα: προσφοράς µε επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών 
εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για την κατασκευή του 

έργου µε τίτλο: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Ο∆ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018»  

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε προϋπολογισµό 349.582,80 ευρώ και 
συνολική δαπάνη εργασιών 474.383,86€ (δαπάνη εργασιών , ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων  εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των   474.383,86€ 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση  και ΦΠΑ) και στο ποσό των   600.000,00 ΕΥΡΩ  (µε αναθεώρηση και 
ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση σχετικά µε  τα  συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από την έδρα 
της Τεχνικής  Υπηρεσίας, Απ. Ιακωβάκη 5 στα Τρίκαλα,  και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.trikalacity.gr, 
όπου έχουν αναρτηθεί. Το ίδιο ισχύει και για το έντυπο οικονοµικής προσφοράς το οποίο ο ενδιαφερόµενος 
δύναται να παραλάβει και από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 
την  10η Απριλίου 2017 παρέχονται συµπληρωµατικές πληροφορίες σε όλους τους προσφέροντες που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή,  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΦΕΚ B’4269/30-12-2016). 

Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν,  
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (474.383,86 € )  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 Σ∆Σ, 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. 

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 9.487,68 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι 18-2-2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο 

χρόνος ισχύος κάθε υποβαλλόµενης προσφοράς δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα εννέα (9)µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών. 

Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται 
στην διακήρυξη του έργου και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα  (Ν.4412/2016, 
Ν.3669/2008 όπως ισχύει).  
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Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις  (24)µήνες . 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από  ∆ηµοτικούς  Πόρους µε  κωδικό Κ.Α.30-7323.1004. 

Προκαταβολή  δεν προβλέπεται να  χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Τρικκαίων. 

Αυτή η Προκήρυξη (Περίληψη ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα www.trikalacity.gr σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας. 

Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Τρικκαίων (τηλέφωνα επικοινωνίας  24310-63243  ), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

 

 

 

 
 Τρίκαλα,  …./…./2017 

Ο ∆ήµαρχος Τρικκαίων 
 
 
 

∆ηµήτρης Παπαστεργίου 

 


