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Ο Γήκνο Βέινπ-Βφραο δηαθεξχζζεη ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Έπγα καηαζκεςήρ αποδςηηπίων γηπέδος 
Εεςγολαηιού», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 99.999,89 επξψ (κε ηνλ  Φ.Π.Α.) κε ηελ ρξήζε 
ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Οη 
πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
ην αλσηέξσ πνζφ (€99.999,89) πεξηιακβάλνληαη: 
- Γαπάλε Δξγαζηψλ: € 59.428,94 
- Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.& Ο.Δ.) € 10.697,21 
- Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.& Ο.Δ.) € 
10.518,92, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 
4412/2016.  
-   Φ.Π.Α. 24% πνζφ € 19.354,82 
-   Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016 ΓΔΛ 
ΠΡΟΒΙΔΠΔΣΑΗ. 
 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ: 
ην θπζηθφ αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο ε θαηαζθεπή θηηξίνπ απνδπηεξίσλ κε 
κεηαιιηθή θαηαζθεπή θαη πάλει ζην γήπεδν ηνπ Εεπγνιαηηνχ. πγθεθξηκέλα ζα γίλνπλ εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη επηρψζεηο, θαηαζθεπή ζεκειίσζεο ηνπ θηηξίνπ κε πεδηινδνθνχο, θαηαζθεπή ηνπ 
κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιεπξηθψλ πάλει θαη ησλ πάλει ηεο ζηέγεο. 
 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: Σν έξγν είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2021 ζηνλ 
Θ.Α.  02.61.7321.01, ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ξ.Γ.Δ.-ΠΑΔ 016 κε ην πνζφ ησλ 100.000,00 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).  
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 
% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. 
ΓΛγ/νηθ.42217/ΦΛ466/12.6.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (Β' 
2235).   
 
ΘΟΖΡΗΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 

ΔΟΓΝ : « Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ 
   γεπέδνπ Εεπγνιαηηνχ » 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ:   99.999,89 επξψ  
(κε ΦΠΑ)                                    

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ :   Π.Γ.Δ.-ΑΔ 016 
ΘΩΓΗΘΝΠ 
ΞΗΠΡΩΠΖΠ :   

02.61.7321.01 

CPV:                              45212230-7 
NUTS:          EL 652 
  

ΑΔΑ: ΩΥ7ΤΩ9Π-ΟΑΞ



ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή 
ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
 ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.ΟΥ), 
 ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
 
ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ 
θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 31η 
Ηανοςαπίος 2022 εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 12:00 μ.μ. 
Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη  ηελ 04η 
Φεβποςαπίος 2022, εκέξα Ξαπαζκεςή θαη ψξα 09.00 π.μ..  
 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δέκα (10) κήλεο 
 
ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ ΣΗΙΗΩΛ ΔΜΑΘΝΠΗΩΛ ΓΔΘΑ ΡΟΗΩΛ ΔΟΩ (1.613,00€) κε ρξφλν ηζρχνο δέκα (10) 
μήνερ + 30 ημέπερ. 
 
ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: Έξι (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ: Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν 
«ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί» ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΘΖΚΓΖ, θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (https://velovocha.gr/) Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο ήηνη έσο 
25/01/2022 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 27/01/2022. 
Ζ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην Πξφηππν Σεχρνο Γηαθήξπμεο Αλνηθηήο 
Γηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγνπ ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζην ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ ΔΖΓΖ- Γεκφζηα Έξγα κε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 185914. 
 
 
ΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2741360537, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα 
επηθνηλσλία Γεκήηξηνο Πνιίηεο. 
 
Ζ παξνχζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κφλνλ αλαθνίλσζεο θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ 
αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

Ο Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο 
 
 

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΥ7ΤΩ9Π-ΟΑΞ
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