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ΛΑΡΙΣΑ 09/ 10/ 2019  

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 43774

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 1

Τ.Κ. : 412 22 ΛΑΡΙΣΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε.ΝΤΕΛΙΟΥ 

ΤΗΛ.: 2413-500272 FAX: 2410-251339 

e-mail: odop@lanssa-dimos.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  

(Α/Α Συστήµατος : 85836) 

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

την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ», εκτιµώµενης αξίας 2.000.000,24 Ευρώ 

(µε Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου αναλύεται σε: 

·  ∆απάνη Εργασιών : 1.118.580,26 Ευρώ 

·  Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. ποσοστού 18% επί της δαπάνης 

εργασιών):     213.944,45 Ευρώ 

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

210.378,71 Ευρώ 

 

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

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

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

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

διακηρύξεων ∆ηµοσίων Έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.).  

 

3) Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413-500272,  FAX επικοινωνίας 2410-251339, αρµόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία: Ε.Ντέλιου. 

 

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

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 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 

ψηφιακή υπογραφή.  

• Ως ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

22/10/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.µ. 
• Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/10/2019 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µ.µ.. 
• Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/11/2019 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.. 
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5) ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. για έργα κατηγορίας 

οδοποιίας στην 3
η
 και άνω τάξη ή στη 2

η
 τάξη µόνο στην περίπτωση κοινοπραξίας 

τουλάχιστον δύο εργοληπτικών επιχειρήσεων.   

 

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

32.258,07 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. 

 

7)  Προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες πενήντα (250) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

 

 

8)  Το έργο χρηµατοδοτείται από ΦΙΛΟ∆ΗΜΟ µε Κ.Α. 64.7323.42002 και Ι∆ΙΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ µε Κ.Α. 30.7323.42050 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 

αυτά. 

 

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

Προϊσταµένη Αρχή που είναι ο ∆ήµος Λαρισαίων µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Λαρισαίων. 

 

Η παρούσα να δηµοσιευτεί σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και σε µία (1) εβδοµαδιαία 

εφηµερίδα. 
 

 

 

 

Αντιδήµαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και 

Τεχνικών Έργων 

Αναπληρωτής ∆ηµάρχου 

 

 

 

 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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