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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν   Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν   Σ ΥΜ Β Α Σ Ε Ω Ν

(Ε. Σ. Η .ΔΗ. Σ.)  (Α/Α  Συστήματος : 71439)

1)   Ο  ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή  του  έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ  ΑΛΣΟΥΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΑΛΚΑΖΑΡ»,  εκτιμώμενης  αξίας   155.100,61  Ευρώ (με 
Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου αναλύεται σε:

• Δαπάνη Εργασιών 92.174,75  Ευρώ

• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  16.591,46   Ευρώ

• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

16.314,93  Ευρώ,

2) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-

βασης  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  "ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί"  της  πύλης 

www.Promitheus.gov.gr  .   στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής 

www.larissa-dimos.gr . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων Δη-

μοσίων Έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).  Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο (2413) – 500285 & 500249  FAX επικοινωνίας (2410) - 251339, αρμόδιοι υπάλληλοι για 

επικοινωνία: Μ.  Κωτούλα  &  Μ. Τσιάρας.

3)   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-

φιακή υπογραφή.
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• Ως  ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η  20/3/2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  η  08:00 π.μ

• Ως  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται   η 

23/3/2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ..

• Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  26/3/2018 

ημέρα  Δευτέρα  και ώρα   11:00 π.μ..

     
4) Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που 

δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα των κατηγοριών οδοποιίας  ή οικοδομικών εργασιών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και που είναι εγκατεστημένα 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.

Ειδικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις 
αυτών,  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  τα  εγγεγραμμένα  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και εφόσον ανήκουν στην:

• Α2  ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5) Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους 

2.501,62  ΕΥΡΩ  με ισχύ τουλάχιστον   9  μηνών και  30 ημερών,  μετά την ημέρα διεξαγωγής 

του.   Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  στον  διαγωνισμό,  για 

διάστημα  εννέα  (9)  μηνών,  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των 

προσφορών.

6)  Προθεσμία  περαίωσης  του  έργου  ορίζεται  σε Εκατόν  Είκοσι  (120)  ημερολογιακές 
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
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7) Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2018 με 

Κ.Α. 30.7332.41006 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

8) Το  αποτέλεσμα  της  ανοικτής  διαδικασίας  επιλογής  αναδόχου  θα  εγκριθεί  από  την 

Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Λαρισαίων  με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων.

                                                                    
                                                                                

                                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

                                                                                     

                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
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