
1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 
 

Νίκαια 27.08.2021 
Αρ. Πρωτ.: 13961 
 
 

CPV: 45233120-6 

 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:  
 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ» 

 
Προϋπολογισμού 2.677.418,90 € + 642.580,54 (ΦΠΑ 24%) = 3.319.999,44 € 
 

1. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: {45233120-6},  Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - Λάρισα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης  στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr ( 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http:/ /www.kileleler.gov.gr.  Πληροφορίες παρέχονται  
από: Τμήμα Τεχνικών Έργων & Συγκοινωνιών, τηλ: 2413507226 ,email. :tergon@kileler.gov.gr. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μ έσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

4.  Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, η 16η/09/2021, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 
14:00 π.μ. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 10:00 

6. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για 
κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με 
το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  (26) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης .  Δεν τίθενται αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες στην ΕΣΥ.  

8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που 
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  και που 
είναι εγκατεστημένα σε : 
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  
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 . 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύ ψους 53.540,00 
ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών και τριάντα ημερών  από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμία υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 
1α του Ν. 4412/2016).  

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων 
Επενδύσεων / Τμήμα Κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων 2021ΣΕ05500000 με το ποσό των 
1.798.749,080 € (με ΦΠΑ 24%) ενώ το επιπλέον ποσό των 1.521.250,36 €  (με ΦΠΑ 24%) πέραν της 
χρηματοδότησης θα δοθεί από Ιδίους πόρους του Δήμου Κιλελέρ  

11. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  
12. Αρμόδιο  όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4412/2016 – άρθρα 98 και 360) είναι η ΑΕΠΠ . 
13. Το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ 

ΚΙΛΕΛΕΡ 
 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Κ79ΩΕΝ-5ΗΔ
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