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               AΔΑ:   
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

            Τ ρ ί κ α λ α ,  2 6 - 0 5 - 2 0 2 1  

 
                     Αρ. Πρωτ.: 16387 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ 2021 - 2022» 

  
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό  μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ 2021 - 2022»  (CPV:  45233222-1), εκτιμώμενης 
αξίας 241.935,48 (πλέον ΦΠΑ 24%)  και συνολικού  προϋπολογισμού 300.000,00 €  (με ΦΠΑ)  που  
αναλύεται σε:  

Δαπάνη Εργασιών: 178.261,65€ 
Γ.Ε.+Ο.Ε.: 32.087,10€ 
Απρόβλεπτα: 31.552,31€ 
Αναθεώρηση: 34,42€ 
ΦΠΑ: 58.064,52€ 

 
1. Προσφε ρεται ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα ε γγραφα της 

σύ μβασης στο ειδικο , δημο σια προσβα σιμο χω ρο «ηλεκτρονικοι   διαγωνισμοι » της πύ λης 
www.promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθω ς και στην ιστοσελι δα τού Δη μού Τρικκαι ων 
www.trikalacity.gr  (στο πεδι ο: Χρη σιμα - Προκηρύ ξεις). Η διακη ρύξη τού ε ργού ε χει σύνταχθει  κατα  
το εγκεκριμε νο απο  το την ΕΑΑΔΗΣΥ ύπο δειγμα. 

2. Ως ημερομηνι α λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-06-2021 ημε ρα 
Πέμπτη και ω ρα 15:00 μ.μ. και το σύ στημα ύποβολη ς προσφορω ν ει ναι με επιμε ρούς ποσοστα  
ε κπτωσης κατα  ομα δες τιμω ν της παραγρ. 2α τού α ρθρού 95 τού Ν. 4412/2016. 
Ως ημερομηνι α και ω ρα ηλεκτρονικη ς αποσφρα γισης των προσφορω ν ορι ζεται η 10:00 π.μ. στις 
24-06-2021. 

3. Α) Δικαίωμα σύμμετοχής έχούν φύσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αύτών πού δραστηριοποιούνται 
σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ πού είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος τού Εύρωπαϊκού Οικονομικού Χώρού (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες πού έχούν ύπογράψει και κύρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό πού η ύπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις τού σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Σύμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες πού δεν εμπίπτούν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφού και έχούν 
σύνάψει διμερείς ή πολύμερείς σύμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
σύμβάσεων. 
Β) Οικονομικός φορέας σύμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων σύμμετέχούν ύπό τούς όρούς των παρ. 2, 3 και 4 τού άρθρού 19 
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) τού άρθρού 76 τού ν. 4412/2016. 

4. (Α) Όσον αφορα  την καταλληλο λητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριο τητας, οι 
προσφε ροντες πού ει ναι εγκατεστημε νοι στην Ελλα δα ύποβα λλούν βεβαι ωση εγγραφη ς στο Μ.Ε.ΕΠ 
ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 23, παρα γραφος 4 της Διακη ρύξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Β) Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Εύρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζούν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά πού περιγράφονται στο Παράρτημα XI τού 
Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016. 
(Γ) Οι προσφε ροντες πού ει ναι εγκατεστημε νοι σε κρα τος με λος τού Εύρωπαι κού  Οικονομικού  
Χω ρού (Ε.Ο.Χ) η  σε τρι τες χω ρες πού ε χούν ύπογρα ψει και κύρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  πού η ύπο  
ανα θεση δημο σια σύ μβαση καλύ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις 
τού σχετικού  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Σύμφωνι ας, η  σε τρι τες χω ρες πού δεν 
εμπι πτούν στην προηγού μενη περι πτωση και ε χούν σύνα ψει διμερει ς η  πολύμερει ς σύμφωνι ες με την 
Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης δημοσι ων σύμβα σεων, προσκομι ζούν πιστοποιητικο  
αντι στοιχού επαγγελματικού  η  εμπορικού  μητρω ού. Στην περι πτωση πού χω ρα δεν τηρει  τε τοιο 
μητρω ο, το ε γγραφο η  το πιστοποιητικο  μπορει  να αντικαθι σταται απο  ε νορκη βεβαι ωση η , στα 
κρα τη - με λη η  στις χω ρες ο πού δεν προβλε πεται ε νορκη βεβαι ωση, απο  ύπεύ θύνη δη λωση τού 
ενδιαφερομε νού ενω πιον αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς, σύμβολαιογρα φού η  αρμο διού 
επαγγελματικού  η  εμπορικού  οργανισμού  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο πού ει ναι 
εγκατεστημε νος ο οικονομικο ς φορε ας ο τι δεν τηρει ται τε τοιο μητρω ο και ο τι ασκει  τη 
δραστηριο τητα τού α ρθρού 21 της παρού σας. 

5. Για την σύμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τούς σύμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τούς όρούς της παρ. 1 α) τού άρθρού 72 τού ν. 4412/2016, εγγύητικής επιστολής 
σύμμετοχής, πού ανέρχεται στο ποσό των 4.838,71 ΕΥΡΩ και ισχύος τούλάχιστον εννέα (9) μηνών 
και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ύποβολής των προσφορών, 
ήτοι μέχρι 17-04-2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για εννέα (9) μήνες από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ύποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 17-03-2022. 

6. Τα έξοδα δημοσίεύσης της περίληψης διακήρύξης βαρύνούν τον ανάδοχο τού έργού. 
7. Η σύνολική προθεσμία εκτέλεσης τού έργού, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα 

ύπογραφής της σύμβασης. 
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρούς ΣΑΤΑ. 
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή τού Δήμού Τρικκαίων. 
10. Η δημοπράτηση τού έργού εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 299/2021 ΑΟΕ τού Δήμού Τρικκαίων. 

 

 

 
 Τρίκαλα, 26/05/2021 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων 
 
 
 

Δημήτρης Παπαστεργίου 
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