
 

Σελίδα 1 από 2 

 
    

 
 
 
 

 
 

               AΔΑ:   
             

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

 

            Τ ρ ί κ α λ α ,  1 6 - 0 2 - 2 0 2 3  

 
                     Αρ. Πρωτ.: 10552 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
του έργου: 

 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α' & Β' ΤΟΜΕΑ 2022 - 2023» 

  
Ο Δήμος Τρικκαίων ,  προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό  μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α' & Β' ΤΟΜΕΑ 2022 - 2023» (CPV: 45233222-1), εκτιμώμενης 
αξίας 645.161,29€  (πλέον ΦΠΑ 24%)  και συνολικού  προϋπολογισμού 800.000,00€  (με 
ΦΠΑ)  που αναλύεται σε:  
 

Δαπάνη Εργασιών: 456.014,75€ 
Γ.Ε.+Ο.Ε.: 82.082,66€ 
Απρόβλεπτα: 80.714,61€ 
Αναθεώρηση: 26.349,27€ 
ΦΠΑ: 154.838,71€ 

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

συ μβασης στο ειδικο , δημο σια προσβα σιμο χω ρο «ηλεκτρονικοι   διαγωνισμοι » της πυ λης 
www.promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθω ς και στην ιστοσελι δα του Δη μου Τρικκαι ων 
www.trikalcity.gr. Η διακη ρυξη του ε ργου ε χει συνταχθει  κατα  το εγκεκριμε νο απο  το την ΕΑΑΔΗΣΥ 
υπο δειγμα. 

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09-03-2023 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και το συ στημα υποβολη ς προσφορω ν ει ναι με επιμε ρους ποσοστα  
ε κπτωσης κατα  ομα δες τιμω ν της παραγρ. 2α του α ρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-03-2023 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

3. Α) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία σε έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι  εγκατεστημένοι 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 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. 
Β) Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

4. (Α) Όσον αφορα  την καταλληλο τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριο τητας, οι 
προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστημε νοι στην Ελλα δα υποβα λλουν βεβαι ωση εγγραφη ς στο Μ.Ε.ΕΠ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.antiparos.gr/
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στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
(Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
(Γ) Οι προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστημε νοι σε κρα τος με λος του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  
Χω ρου (Ε.Ο.Χ) η  σε τρι τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  
ανα θεση δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις 
του σχετικου  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνι ας η  σε τρι τες χω ρες που δεν 
εμπι πτουν στην προηγου μενη περι πτωση και ε χουν συνα ψει διμερει ς η  πολυμερει ς συμφωνι ες με την 
Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης δημοσι ων συμβα σεων, προσκομι ζουν πιστοποιητικο  
αντι στοιχου επαγγελματικου  η  εμπορικου  μητρω ου. Στην περι πτωση που 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 που δεν προβλε πεται ε νορκη βεβαι ωση, απο  υπευ θυνη δη λωση του 
ενδιαφερομε νου ενω πιον αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς, συμβολαιογρα φου η  αρμο διου 
επαγγελματικου  η  εμπορικου  οργανισμου  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο που 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 του α ρθρου 21 της αναλυτικη ς διακη ρυξης. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 12.903,22 ΕΥΡΩ. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δικαιούχο  ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.  Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα 
είναι για δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
7. Η  προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ. 

 
 
 
  
 Ο Δήμαρχος Τρικκαίων 
 
 
 
 Δημήτρης Παπαστεργίου 
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