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Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 2581/03.03.2021 

  

ΈΡΓΟ: 

 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)  
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» 
Κωδ. Εναρίθμου Πράξης: 
2019ΣΕ11910079 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ) " 

 
1.1 Ο Δήμος Τριφυλίας διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση 
του έργου:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)» 
Προϋπολογισμού:  1.430.395,26 € (με Φ.Π.Α.24%) 

CPV: 45211360-0 
Το έργο αποτελείται από εργασίες    
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 80.416,80 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε., 
Απολογιστικά και Απρόβλεπτα)   
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 532. 870,40 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε., Απολογιστικά και 
Απρόβλεπτα) 
Γ.  ΠΡΑΣΙΝΟ με προϋπολογισμό 22.250,00 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε., Απολογιστικά και 
Απρόβλεπτα) 
Δ.  ΗΜ με προϋπολογισμό 106.867,50 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε., Απολογιστικά και Απρόβλεπτα) 
Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 78.292,25 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε., Απολογιστικά και 
Απρόβλεπτα) 

 
1.2 Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του 
δημόσιου χώρου της περιοχής της κεντρικής αγοράς της Δ.Κ. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας. 
 
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και που είναι εγκατεστημένα: 
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   
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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. 
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. 
 
2.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
 
2.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
3. 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 
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimostrifylias.gr/   

 
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-03-2021 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00πμ.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις   26-03-2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 
4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).  
 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους εικοσιτριών 
χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (23.070,89 ευρώ) με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 30 
ημερών, από μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του Άρθρου 19 της Διακήρυξης. Κάθε 
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών(άρθρο 97 του ν. 4412/2016).  
  
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 1191 του ΠΔΕ, 
ΚΩΔ. εναρίθμου πράξης: 2019ΣΕ11910079. Η Διακήρυξη αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο των Υποέργων 1 
«Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων», 2 «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου», 3 «Ανακατασκευή Δικτύων 
Υποδομής»  και μέρους του Υποέργου 4 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» της 
Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας” που έχουν ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5037513 με βάση την με Α.Π. 4311/1473/Α3 - 
28.6.2019 απόφαση ένταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
Π∆Ε. 
 7. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους 
λόγους:   
Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους λειτουργικά και κατασκευαστικά και δεν μπορούν 
να διαχωρισθούν σε επί μέρους συμβάσεις.  
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
 

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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