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ΠΕΡΘΛΗΨΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ 
  

1. Ο Γήκνο Σξίπνιεο πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηρηφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: 

«Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζην η.δ. Ρηδψλ», με προϋπολογιζμό 
μελέηης 278.800,00 €.  

Σν έξγν αλήθεη ζε έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθψλ, Οδνπνηίαο θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ κε 
πξνυπνινγηζκφ 278.800,00 €, θαη αλαιχεηαη ζε: 

Γαπάλε Δξγαζηψλ  165.581,68€,  εθ ησλ νπνίσλ 71.955,60 € αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ζηελ θαηεγνξία 
Οηθνδνκηθά, 40.695,80€ ζε εξγαζίεο ζηελ θαηεγνξία Οδνπνηίαο  θαη 52.930,28€ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο 
ζηελ θαηεγνξία Ηιεθηξνκεραλνινγηθά.  

Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 29.804,70€ 

Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) 29.307,96€, 
πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.  

ην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 144,37 €, ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 
ηνπ λ. 4412/2016. 

2. Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο 
άλσ ζπζηήκαηνο.  

3. Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ :   26 - 01 -  2021 θαη ψξα 10:00 πκ.  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ:  11-02- 2021, ημέρα Πέμπηη και ώρα 11:00 
π.μ.  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ζηηο 17-02-2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 πκ. 
θαη απφ ηελ Γ/λζε Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο. 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ ειεθηξνληθή  
δηεχζπλζε: www.tripolis.gr 

Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν, απφ ηελ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., λέν πξφηππν 
ηεχρνο δηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ κέζσ ΔΗΓΗ, 
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε βάζε ηελ ηηκή, 
Παξάξηεκα Β΄, έηζη φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  
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4. ηνλ δηαγσληζκφ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθψλ, Οδνπνηίαο θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) 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 
δ) 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.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη 
ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη 
ηέηνηα, πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, πνπ λα 
εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).  

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ:  

α) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 
ελελήληα έμε επξψ θαη εβδνκήληα νρηψ ιεπηψλ (4.496,78€) θαη  

β) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 
ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο απηφ ηππνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ 158/2016 απφθαζε ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.(ΦΔΚ Β΄ 3698/16- 11-2016).  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη 30-09-2021, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.  

6. Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην ΜΔΔΠ θαη κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, 
κεκνλσκέλα ή σο κέινο Κνηλνπξαμίαο νθείιεη λα κελ έρεη αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγνιαβηθψλ 
ζπκβάζεσλ αλψηεξν ηνπ λφκηκνπ νξίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20, παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/200, 
φπσο ηζρχεη. 

 Γελ απαηηνχληαη ειάρηζηα φξηα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Π.Γ. 71/2019. 

ηελ πεξίπησζε πνπ, ν πξνζθέξσλ απνηειεί έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ζηελ Διιάδα, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 76, παξ.3 ζεκείν (β) ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

7. Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 52, παξ. 
1 θαη ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηνπ Π.Γ. 71/2019, ζηελ θαηεγνξία έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Γηαθήξπμεο, 
φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην Π.Γ. 71/2019, ηδίσο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν 
εθαξκνγήο ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.) (άξζ. 65 ηνπ 
Π.Γ. 71/2019 φπσο ηζρχεη). 

ηελ πεξίπησζε πνπ, ν πξνζθέξσλ απνηειεί έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ζηελ Διιάδα, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 76, παξ.3 ζεκείν (β) ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  
 8.  Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔΠ 
0261(2019ΔΠ026110028), κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε 278.800,00 €. Η πξάμε «Αλάπιαζε 
θεληξηθήο πιαηείαο θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζην η.δ. Ρηδψλ» έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο «Τπνδνκέο ππνζηήξημεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ» ηνπ Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-
2020», κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο, κε αξ. πξση. 2055/21-07-2020 θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ ΟΠ 
5044939. 
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ζε 
πνζνζηφ 80% θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο, ζε πνζνζηφ 20%. 
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ νηθείν θσδηθφ (64.7322.0001) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο γηα 
ην έξγν «Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζην η.δ. Ρηδψλ». 

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 
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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, ηεο θξάηεζεο 6%0, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2235), θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο 2,5%0, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη ππέξ ησλ Μεραληθψλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) ηεο Π.Ο.ΜΗ.Σ.Δ.Γ.Τ. ηαθηηθψλ 
ππαιιήισλ (κφληκσλ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ), πνπ απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο 
Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, πνπ βαξχλεη θάζε ινγαξηαζκφ πιεξσκήο 
έξγνπ, κε ηε ξεηή επηζήκαλζε φηη ε εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο, ήηνη ε ζπιινγή θαη ε 
απφδνζε ηεο θξάηεζεο, εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ε 
νπνία ζα θαζνξίζεη ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο θαη απφδνζήο ηεο.  

9. Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν κέρξη πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ, γηα δαπάλεο πξψησλ εγθαηαζηάζεσλ, κειέηεο 
θαη άιια έμνδα εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη δέθα  ηνηο  εθαηφ  (10%) ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ, γηα δαπάλεο πξνκεζεηψλ πιηθψλ ή κεραλεκάησλ, πνπ 
εγθαζίζηαληαη ή ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 
25 ηνπ Ν. 3614/2007, έηζη φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Ν. 4072/2012 θαη 
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, δπλάκεη ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ  Ν.4314/2014. 

10. Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηνλ αλάδνρν. 

11. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δώδεκα (12) μήνες απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

12. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

13. Σν έξγν ηαμηλνκείηαη κε CPV45262640-9 (Έξγα αλαβάζκηζεο πεξηβάιινληνο). 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίδνληαη απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ 
(ηει. 2713 – 600447) φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.                                                                                   

                         
 Ο  Δήμαρχος Σρίπολης 

 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟ ΣΖΘΟΤΜΗ                                                                                                
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