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                          Βελεστίνο,  13 /08 /2020 
                                 Αρ. Πρωτ. -6776- 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας  
Αγίου Γεωργίου» 

 

 

347.983,87  χωρίς ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ   ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 
Ταχ. Διεύθυνση:  
Πεζόδρομος Βελεστίνου 66,  
Βελεστίνο 
Ταχ. Κώδικας: 37 500 

 

 

Αρ. Μελέτης  :11/2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Α) 203.688,00 €  
     ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
     Κ.Α. :30-7341.06 

Β) 227.812,00€ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ  

    

 CPV:  45112711-2 
[Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα] 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1 .  Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου,  Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο 

«Α Ν Α Π Λ Α Σ Η  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ  Α Γ Ι Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Υ »  

 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 431.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ. 

      Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται: 

 

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 256.391,55 

ΓΕ & ΕΟ 18% € 46.150,48 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 302.542,03 

Απρόβλεπτα 15% € 45.381,30 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 347.923,33 

Αναθεώρηση € 60,54 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 347.983,87 

ΦΠΑ (24%) € 83.516,13 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 431.500,00 

 

Το συνολικό  έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Εργασιών Διαμόρφωσης με 

προϋπολογισμό 347.923,33 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις). 

 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή της Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δ.Ε. 

ΦΕΡΩΝ του Δήμου ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η πλατεία 

βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, μεταξύ δημοτικών ασφαλτοστρωμένων οδών, και 

καταλαμβάνει έκταση 1.703,54 τ.μ  

4. Το έργο αφορά την ανάπλαση της πλατείας με στόχο τόσο την αισθητική αναβάθμιση του 

συνόλου, αλλά και την αξιοποίηση της.   
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5. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής 

διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 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 του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στη διεύθυνση rigas-feraios.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 

γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου 

Ρήγα Φεραίου , Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 , Δημαρχείο ή από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Λάβδας Λεωνίδας στο τηλ. 

2425023228. 

 

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 07/09/2021, ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 

η 10:00μμ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 

προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής. 

 

7. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις  14/09/2021, ώρα 

10.00πμ. 

 

8. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:   

 

Α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (Α2 τάξης και  άνω) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Α1 τάξης και άνω), που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κρα τος-με λος της Ένωσης, 
β) σε κρα τος-με λος του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  ανα θεση 
δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις του 
σχετικου  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και, 
δ) σε τρι τες χω ρες που δεν εμπι πτουν στην περι πτωση γ΄ της παρου σας παραγρα φου και ε χουν 
συνα ψει διμερει ς η  πολυμερει ς συμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης 
δημοσι ων συμβα σεων. 
 
Β) Οικονομικο ς φορε ας συμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ως με λος ε νωσης.ii, 
 
Γ) Οι ενω σεις οικονομικω ν φορε ων συμμετε χουν υπο  τους ο ρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
α ρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του α ρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται απο  τις εν λο γω ενω σεις να περιβληθου ν συγκεκριμε νη νομικη  μορφη  για την 
υποβολη  προσφορα ς. Σε περι πτωση που η ε νωση αναδειχθει  ανα δοχος η νομικη  της μορφη  
πρε πει να ει ναι τε τοια που να εξασφαλι ζεται η υ παρξη ενο ς και μοναδικου  φορολογικου  
μητρω ου για την ε νωση (πχ κοινοπραξι α). 

 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται 

στο ποσό των 6.958,47 Ευρώ €.  

 

ΑΔΑ: Ψ988Ω19-6ΙΝ



 3 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες από την 

ημερομηνία κατάθεσή της. 

 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  ΕΝΝΕΑ  (9)  μήνες. 

 

12. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 4156/2013. Η Δημοσίευση 

θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ, σε 3 εφημερίδες και σε ΦΕΚ. 

 

13. 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 

 

14. 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., 

 

15.  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου  rigas-feraios.gr, και αναρτάται στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ diavgeia.gov.gr. Τα 

έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.  

 

16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρήγα Φεραίου. 

 

 

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 21PROC009073869). 

 

 

 

Βελεστίνο,    13/08/2021 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου 

 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου 

Δημήτριος Στ. Νασίκας 

 

 

 

i Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ο τι οι αναθε τουσες αρχε ς δεν μπορου ν να 
καλου ν συγκεκριμε νες τα ξεις/ πτυχι α του ΜΕΕΠ.  

ii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρου 91 ν. 4412/2016. 
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