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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Ηευγολατιό 15/10/2021 
Αριθ. Πρωτ. : 8329 

Ζργο : «Ζργα κοινοχρήςτων χϊρων Δήμου» 
Αρικμ. Μελζτθσ : 07/2021 
CPV   :45000000-7 
NUTS: EL652 
Κ.Α.   : 02.30.7326.01 

   

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ :  68.937,24 ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ  
ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2019+ 14.660  
ΑΣΑ 2021+2.500 ΧΡΘΜΑΣΙΚΟ  
ΑΔΙΑΘΕΣΟ + 9.902,76 ΙΔΙΟΙ  
ΠΟΡΟΙ 2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 95.989,52€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Μζςω του Εθνικοφ υςτήματοσ Θλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..) 

 

Ο Διμοσ Βζλου - Βόχασ Ν. Κορινκίασ (EL652) προκθρφςςει, με ανοικτι διαδικαςία, τθν επιλογι αναδόχου για τθν 

ανάκεςθ καταςκευισ του ζργου: «Ζργα κοινοχρήςτων χϊρων Δήμου», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 95.989,52 ευρϊ, 

με Α/Α υςτήματοσ 183785  ιτοι:  

-Δαπάνθ Εργαςιϊν : 57.045,62€ 

-Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 10.268,21€ 

-Απρόβλεπτα  (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.097,07€,  

- ΦΠΑ 24% : 18.578,62€  

- Πθγι Χρθματοδότθςθσ: 68.937,24€ ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΕΩΝ ΕΩ 2019+ 14.660€ ΑΣΑ 2021+2.500€ ΧΡΘΜΑΣΙΚΟ 

ΑΔΙΑΘΕΣΟ + 9.902,76€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2022 Κωδικόσ CPV: 45000000-7, Κωδικόσ NUTS: EL652. 

1. Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι εργαςίεσ ανακαταςκευισ πλατειϊν των Κοινοτιτων Βραχατίου και 

Βοχαϊκοφ ςτον Διμο Βζλου-Βόχασ. 

2. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, 

κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου https://velovocha.gr/. 

3. Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ιςχφον πρότυπο τεφχοσ διακιρυξθσ ανοικτισ 

διαδικαςίασ μζςω του Ε..Η.ΔΗ.. κάτω των ορίων και ςε εφαρμογι του ν. 4412/2016 (Αϋ147) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

4. Η παροφςα περίλθψθ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Σφπο και αναρτάται ςτο πρόγραμμα 

«Διαφγεια»,              ΚΗΜΔΗ. 

5.  τον διαγωνιςμό δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτα ζργα κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 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 , 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
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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 

 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ  

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των 

παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

6. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα : 

6.1 Για τισ θμεδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

καλφπτεται από τθν προςκόμιςθ τθσ Βεβαίωςθσ Εγγραφισ αυτϊν ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ και κατθγορία 

ςτο ΜΕΕΠ, που απαιτείται για το δθμοπρατοφμενο ζργο και αναφζρεται αναλυτικά ςτο άρκρο 23.4 

τθσ Διακιρυξθσ. 

6.2 Ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τα 

ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχφει.  

 ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 

από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

7. Σεχνικι & Επαγγελματικι ικανότθτα: 

7.1 Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα (φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 

αυτϊν) θ Σεχνικι ικανότθτα αποδεικνφεται από τθν εγγραφι αυτϊν ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ και 

κατθγορία του Μθτρϊου, ωσ αυτι περιγράφεται αναλυτικά ςτο άρκρο 23.4 τθσ παροφςασ. 

7.2 ε κάκε άλλθ περίπτωςθ που περιλαμβάνει και τισ αλλοδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ πρζπει να 

αποδεικνφεται ότι καλφπτονται τα παρακάτω απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 23.4. παράγραφοι β) και γ). 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά από τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

8. Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 10η  Νοεμβρίου 2021  θμζρα 

Σετάρτη και ϊρα 12:00 μ.μ. και το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςησ 

κατά ομάδεσ τιμϊν τθσ παραγρ. 2α του άρκρου 95 του Ν. 4412/2016. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (Χαμθλότερθ 

προςφορά). 

9. Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 16η Νοεμβρίου 2021 ημζρα 

Σρίτη και ϊρα 10:00 π.μ. 

10. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 

μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 

ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα).  

11. Η Οικονομικι Προςφορά των διαγωνιηόμενων κα ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

τθσ παρ.2(α), του άρκρου 95 του Ν.4412/2016. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι η πλζον 
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ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο βάςει τιμήσ (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικζσ 

προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

12. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κα κατατεκεί, από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ, ςυντεταγμζνθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ποςοφ 1.548,22€, που εκδίδονται από πιςτωτικά ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 

1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ κα είναι τουλάχιςτον 10 μηνϊν και 30 ημερϊν, από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

13. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα (10) μινεσ ςφμφωνα με το άρκρο 19.1 τθσ διακιρυξθσ. 

14. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ, κακϊσ και κάκε ζγγραφο τθσ 

Τπθρεςίασ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από νόμιμθ ελλθνικι 

μετάφραςθ. 

15. Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ πριμ ςτον ανάδοχο. Δεν προβλζπεται θ καταβολι προκαταβολισ ςτον 

Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016.  

16. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του .Η προδικαςτικι προςφυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατίκεται 

θλεκτρονικά βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

υποςυςτιματοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι 

Προςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ. 

117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 4.3 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ. 

17. Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι δζκα (10) μήνεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

18. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Βζλου-Βόχασ 

19. Σο αναλυτικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΕΛΟΤ- ΒΟΧΑ 

     και α/α ο Αντιδιμαρχοσ 
 
 

ΡΑΠΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 
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