
 

 

 

 

 
                        

 
 

 

 

 
 

 

             

  
 
 
 

 
 

 
                                                Τρίκαλα 6-2-2023 

                                        Αρ.  Πρωτ. : 7669 
                                                                                   
 

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

 

 ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ 
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ   

 

CPV:45212300-9 
CPV:45112700-2 
 
 
 
 
7.000.000,00€  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
του έργου : 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
ΥΠΟΕΡΓΟ  2:ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση 

του έργου:  
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΥΠΟΕΡΓΟ  2:ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» 
 
 

εκτιμώμενης αξίας  5.645.161,29€ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000,00€ ( με 
ΦΠΑ)  που αναλύεται σε: 

ΑΔΑ: 6Ω3ΥΩΗ9-ΓΞ4



 

 

 

 

 
                        

 
 

 

 

 
 

Δαπάνη εργασιών : 4.321.095,91€, 
ΓΕ + ΟΕ: 777.797,26€, 

Απρόβλεπτα: 458.900,39€ 
Τελος εισόδου ΑΕΚΚ με ΓΕ&ΟΕ: 20.000,00€, 

Αναθεώρηση: 67.367,73€   
ΦΠΑ: 1.354.838,71€ 

 
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. 

promitheus.gov.gr  στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www. trikalacity.gr  

 ( πεδίο χρήσιμα-προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο από την 

ΕΑΑΔΗΣΥ  υπόδειγμα .  

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Μαρτίου 2023 

ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Μαρτίου  2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ . 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία σε έργα 

κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 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. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

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. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ανά περίπτωση, στην κατηγορία στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  προϋπολογισμού 1.924.824,92 (δαπάνες εργασιών, με  ΓΕ&ΟΕ και 
απρόβλεπτα) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ  προϋπολογισμού 1.332.977,16€ (δαπάνες εργασιών, με  
ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα)  και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 2.299.991,47 (δαπάνες 
εργασιών, με  ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα). 
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. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της  αναλυτικής διακήρυξης. 

5. 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  112.903,23 ευρώ.  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 είναι  13 

μήνες. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

7. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης . Η χρηματοδότησή του είναι από 
τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003). 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, αρμόδιοι υπάλληλοι  Ε.Γιαννούλα και Π.Μάντζαρη, (τηλ.:2431063236 και 
2431063246)   τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

  
Τρίκαλα, 6-2 -2023 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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