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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
1ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. & Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

Νίκαια       05/09/2018 
 

 

Αρ. Πρωτ.: 13452  

  

   

 CPV:  45233260-9 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 

 
1. Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ»  
Προϋπολογισμού 306.451,61 € + ΦΠΑ 24% = 380.000,00 €  

2. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: {45233260-9}, Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - 
Λάρισα) 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileleler.gov.gr. 
Πληροφορίες παρέχονται από: Τμήμα Τεχνικών & Η/μ Έργων & Συγκοινωνιών, τηλ: 
2413507242, fax: 2410921868. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, την 4η  του μηνός 
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.  Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει την 9η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00.  

5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις 
εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της 
υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2 α του Ν. 4412/16. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφ ορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).  

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημέρες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

7. Στο διαγωνισμό  γίνονται δεκτοί:  
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν 
στην Α2η  τάξη και άνω, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξης και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.  
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γ. Προερχόμενες από ως ανώτερω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.  
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτεί ται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους (6.130,00) ευρώ  και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΝΝΕΑ (9) μηνών 
και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμία υποβολής των 
προσφορών (άρθρο 97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016).  
9. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ του Δήμου – Πίστωση έτους 2018 110.000,00 € 
(ΑΔΑΜ18REQ003548438), έγκριση διάθεσης πίστωσης του Δημάρχου Κιλελέρ.  
10. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4412/2016 – άρθρα 98 και 162) 
είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου η οποία και θα  εγκρίνει το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας.  
11. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. στις 05-09-
2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003643742). 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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