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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: 

 " Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες " 
 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-COVID 19  . Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7326.004  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2022-2023 του Δήμου Τριφυλίας. 
3. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης 
Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα έχουν σκοπό τη διασφάλιση προσβάσιμης εισόδου από τους κοινόχρηστους χώρους στα σχολικά 
κτίρια, με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) και τη δημιουργία νέου ή την ανακατασκευή υπάρχοντος ,προσβάσιμου 
χώρου υγιεινής , που θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για ΑΜΕΑ . 
 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 143.983,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: 116.115,46 €  , ΦΠΑ: 27.867,71 €). Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 ημερολογιακούς 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 17/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. 
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 19/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (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 στα έργα κατηγορίας οικοδομικών 

 
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 2.322,31 ευρώ.  

8. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 3 της διακήρυξης).   
9. Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  
 
 Ο  Δήμαρχος 

 

  

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ 

 

Επωνυμία Δήμος Τριφυλίας 
Ταχυδρομική διεύθυνση Δημαρχείου 2 
Πόλη, Τ.Κ. 245 00 Κυπαρισσία 
Τηλέφωνο 27610 35012 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  goniaspa@yahoo.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γκόνη Ασπασία 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimostrifylias.gr 
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