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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ξυλόκαστρο, 12/04/2022
Αρ. Πρωτ. 4581

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική
στο περιβάλλον»
«Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά
κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης
Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοπόννησος»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ διακηρύττει ότι την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (λήξη υποβολής προσφορών) θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» με αριθμό μελέτης 117/2020, της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, προϋπολογισμού
691.290,32 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) και 857.200,00 € με ΦΠΑ (24%).
Ανάληψη υποχρέωσης: 2508/25-2-2022, Μητρώο Δεσμεύσεων: 214, Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου:
64.7341.04
Το δημοπρατούμενο εργο αποτελεί το μοναδίκο ύποεργο της Πραξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» με Κωδίκο ΟΠΣ 5070833 πού
είναί ενταγμενη στο Επίχείρησίακο Προγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» καί
σύγχρηματοδοτείταί απο το Εύρωπαίκο Ταμείο Περίφερείακης Αναπτύξης (ΕΤΠΑ) καί απο
εθνίκούς πορούς και είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑ ΕΠΟ261 με Κωδικό εναρίθμου
2021ΕΠΟ2610025, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης http://www.xylokastro.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, ήτοι έως την 18/4/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 21/4/2022. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., αρ. συστ. 188182.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/4/2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5/5/2022, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών
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εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%) (άρθρα 13 & 14 της διακήρυξης).
Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του αντικειμένου της
σύμβασης.
Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία/ες έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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 , 5, 6 και 7 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.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ.
για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του
π.δ. 71/2019 ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, ανά περίπτωση, στην
κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και
ογδόντα ένα λεπτών (13.825,81 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της
παρούσας διακήρυξης, ήτοι μέχρι 30-3-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 10 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με το πέντε τις εκατό (5%) του
ολικού ποσού της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση της καταβολής
από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
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