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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
Για το έργο με τίτλο: 

 " ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΝΤΟΥΝΙΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ " 
 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Τριφυλίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημαρχείου 2 

Πόλη, Τ.Κ. Κυπαρισσία, 24500 

Τηλέφωνο 27610 35018 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  thdounda@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΝΤΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimostrifylias.gr 

 
2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.  
            Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ Π.Π. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την 

με Κ.Α.: 30.7323.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου. 
 
3. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης 
Το εν λόγω έργο αφορά στις εργασίες πλακοστρώσεων καντουνιών και ηλεκτροφωτισμού αυτών στην ΔΚ Φιλιατρών στην περιοχή του 
Αγίου Αθανασίου, της Παναγίας & του Αγ.Νικολάου. Η συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε ~ 1643,0μ2 συνολικά , με συνολικό ποσό 
δαπάνης 176.264,0€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η μελέτη περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες καθαίρεσης των επιφανειών , την τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης όπου απαιτείται , 
την σύνδεση των νέων παροχών  και την τοποθέτηση πλήρες δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Ακολουθεί η επίχωση με άμμο λατομείου για 
τον εγκιβωτισμό των σωληνών αποχέτευσης και η επίχωση με προϊόντα εκσκαφής για την διαμόρφωση της σκάφης . Ακολουθεί 
διάστρωση 10 εκ με θραυστό υλικό λατομείου και συμπίεση αυτού .Η τσιμεντόστρωση της επιφάνειας θα γίνει σε πάχος 15 εκ με 
C12/15. Στις περιπτώσεις διάστρωσης έγχρωμου σκυροδέματος, επιλογή χρώματος από την Υπηρεσία, θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα 
C16/20 .Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει σε υπόστρωμα άμμου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνονται 
όλες οι εργασίες επισκευής/αποκατάστασης φρεατίων. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές . 

Αντικείμενο της παρούσας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και οδοφωτισμού είναι η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων αστικού 
φωτισμού και την φωταγώγηση του προς ανάπλαση χώρου. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών αστικού 
φωτισμού ύψους 3,00 έως 3,50 μέτρων τα οποία θα τροφοδοτούνται μεσώ υπογείου καλωδίου από κεντρικό πίνακα πίλαρ.  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 176.264,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: 142.148,39 €  ΦΠΑ: 34.115,61 €).  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή.  
 
4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 14/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
(ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών). 
 
5. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr 
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο 
πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr.   
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimostrifylias.gr στην 
διαδρομή: Αρχική σελίδα ► Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις.  
 
6. Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών

 
που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ      
 
7. Εγγύηση συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) 
του άρθρου 72

 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.842,97€ (δύο χιλιάδων οκτακόσια 

σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά).  
 
8. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 3 της διακήρυξης).   
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9. Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  
 
 
 Ο  Δήμαρχος 

 
 

ΓΓ εε ώώ ρρ γγ ιι οο ςς   ΛΛ εε ββ εε νν ττ άά κκ ηη ςς   
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