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               AΔΑ: 
 
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & 
ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

 

                       ΣΣ ρρ ίί κκ αα λλ αα   00 99 -- 11 00 -- 22 00 11 99   
 

                     Αρ. Πρωτ.:  35461 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
του έργου: 

«»ΙΑΣΑΙΕΤΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΩΝ ΣΟΝ ΟΘΙΘΜΟ (ΡΟΜΑ)ΣΟ ΙΗΠΑΙΘ ΔΗΜΟΤ ΣΡΘΙΙΑΘΩΝ 

 
        Ο Διμοσ   Σρικκαίων,  προκθρφςςει   τον  ανοιχτό διαγωνιςμό   , μζςω Ε..Η.Δ.Η.. για τθν 
ανάκεςθ του ζργου : «ΙΑΣΑΙΕΤΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΩΝ ΣΟΝ ΟΘΙΘΜΟ (ΡΟΜΑ)ΣΟ ΙΗΠΑΙΘ 

ΔΗΜΟΤ ΣΡΘΙΙΑΘΩΝ»  (CPV:45431000-7),  
εκτιμώμενησ αξίασ 80.645,16€ ( πλέον ΦΠΑ 24%) και ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 100.000,00 € (με ΦΠΑ) 
που αναλφεται ςε: 

Δαπϊνη Εργαςιών: 58.555,01€ 
Γ.Ε.+Ο.Ε.: 10.539,90€ 
Απρόβλεπτα: 10.364,24€ 
Αναθεώρηςη: 1.186,01€ 
ΦΠΑ:   19.354,84€ 

 
1. Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ ςτο ειδικό , δημόςια προςβϊςιμο χώρο «ηλεκτρονικού  διαγωνιςμού» τησ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr ςτο ΕΣΗΔΗΣ, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Τρικκαιών  
www.trikalacity.gr  (ςτο πεδίο : Χριςιμα  - Προκθρφξεισ) . Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί 
κατά το εγκεκριμζνο από το τθν ΕΑΑΔΗΤ υπόδειγμα. 

2. Ωσ θμερομθνία λθξησ τησ προιεςμίασ υποβολθσ των προςφορών ορίζεται η 31/10/2019 θμζρα 
Πέμπτη και ϊρα 15:00 μ.μ. και το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με επιμζρουσ ποςοςτά 
ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ τιμϊν τθσ παραγρ. 2α του άρκρου 95 του Ν. 4412/2016 
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 10:00  πρωινι ςτισ 
07/11/2019. 

3. Α) Δικαίωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται  σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και  στην κατηγορία έργων 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Β) Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
Γ) Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, 
οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ 
ςτο Μ.Ε.ΕΠ όπωσ  ορύζεται ςτο ϊρθρο 23, παρϊγραφοσ  4 τησ Διακόρυξησ. 

4. (Β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
(Γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η 
υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ 
ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ 
χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό 
πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  
προςκομύζουν πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. Στην 
περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να 
αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται 
ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ 
χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν 
τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 

5. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 1.612,90ΕΤΡΩ και ιςχφοσ τουλάχιςτον ΕΞΙ(6) μθνϊν και 
ΣΡΙΑΝΣΑ (30) θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ιτοι μζχρι  31/05/2020. Ο 
χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι για ΕΞΙ (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν ιτοι μζχρι 30/04/2020. 

6. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. 
7. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε έξι (6) μθνεσ από τθν θμζρα υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ. 
8. Σο ζργο χρθματοδοτείται από  ΤΠ.Ε.. 
9. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Σρικκαίων     

10. Η  δθμοπράτθςθ  του ζργου εγκρίκθκε ςφμφωνα με τθν αρικ. 294/2019 Α.Ο.Ε.. 

 

 
 Σρίκαλα   09/10/2019 

Ο Δθμαρχοσ Σρικκαίων 
 
 
 

Δημθτρησ      Παπαςτεργίου 
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