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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ   προκηρύσσει   

2. ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ » 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 600.000,00  Ευρώ με ΦΠΑ 24%. και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών                341.081,00€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)              61.394,58€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)  
60.371,34€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπονται απολογιστικές εργασίες (Εναλλακτική διαχ/ση 
αποβλήτων) 21.000,00€  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 24,05€, σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016  και Φ.Π.Α. 24%  116.129,03€ 
 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν 
προβλέπεται. 

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η εσωτερική οδοποιία του οικισμού Βελεστίνου, της Δ.Ε. 

Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, του Ν. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι: 

Η ασφαλτόστρωση οδών οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης λόγω εκτεταμένης φθοράς σε 

πολλά σημεία του οδοστρώματος. Το εσωτερικό δίκτυο του Οικισμού της πόλης του 

Βελεστίνου έχει υποστεί σημαντικές φθορές μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει εξαιτίας 

της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης καθώς και λόγω της κατασκευής του δικτύου 
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παροχής του φυσικού αερίου.  Η μελέτη αφορά οδούς τη συντήρηση των οποίων έχει ο 

Δήμος Ρήγα Φεραίου.  

5. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/07/2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 

10:00μ.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 

του άρθρου 95  παράγραφος 2.α. του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019, ΣΑΕ 

571 του ενάριθμου του έργου 2014ΣΕ57100004 «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε.2008ΣΕ07100000) για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση 

εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Βελεστίνου» με προϋπολογισμό 600.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ρήγα Φεραίου (Ν. 

Μαγνησίας).  

7.   Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:   

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό 

Μητρώο ΜΕΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗΕΕΔΕ): 

στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην 1η τάξη και άνω ή στις αντίστοιχες  

ενώσεις (σε αναβάθμιση) οικονομικών φορέων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 

3 του Ν. 4412/2016. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται 

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 

και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ του 

Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, την 

τελευταία πενταετία παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ.  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό 

σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εταιριών, αυτές για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, θα  πρέπει να περιληφθούν με την μορφή κοινοπραξίας 

με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το Ν. 

4412/16. 

8.   Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από 

κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΕΤΑΑ (ΤΜΕΔΕ) ή Τραπεζών που 
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λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες 

από την μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 9.676,94 Ευρώ οι οποίες θα 

απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως στο Ν. 4412/16 

9.  Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

κατάθεσή της.  

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

11. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24253-50229, από τον κ. 

Καραμπέρη Ευάγγελο, Υπάλληλο του Δήμου, ενώ η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής rigas-feraios.gr 

12. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 

4412/2016 και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., 

 

 Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με όλα τα Παραρτήματα (rigas-feraios.gr) και στο διαδίκτυο 

(www.diavgeia.gov.gr), θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού , 

ενώ ολόκληρη η Αναλυτική Διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν. 4013/11 (με ΑΔΑΜ 

21PROC008796267). 

 

Βελεστίνο,     22/ 06 / 2021 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  

                                             

 

 

                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤ.  ΝΑΣΙΚΑΣ 

 

 

                                                 
i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες 

φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που 
αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 
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