
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Του έργου: 

«Αντικατάσταση, συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στίβου, χλοοτάπητα γηπέδων 

ποδοσφαίρου και περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού» 

 
Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί  ανοιχτή ηλεκτρονική 

δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση, συνθετικού τάπητα (ταρτάν) 

στίβου, χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου και περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό 

Κέντρο Βελβεντού».  

CPV: 45212220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών 

αθλημάτων. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορία εργασιών :  

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 241.947,67€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και 

απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ με προϋπολογισμό 104.597,56€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και 

απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 

1/2019 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 346.774,19 

ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 430.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να έχουν πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού και στα τεύχη δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο 

«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr,  και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Βελβεντού www.velventos.gr 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο υπόδειγμα «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ» της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή ενώσεις αυτών που κατέχουν 

εργοληπτικά πτυχία κατηγορίας 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
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κατηγορίας 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( για ημεδαπές 

επιχειρήσεις).  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 

μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Η  εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, 

ήτοι 6.935,48 € σε εννιά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά προς το Δήμο 

Βελβεντού και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, δηλαδή έως 29/07/2021.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Η προθεσμία εκτέλεσης  του έργου είναι 365 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV, ‘‘Ειδική 

Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν.4600/2019’’ 

ΣΑΕ 055». 

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

Βελβεντού. 

Πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους δίνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Χαρίλαος Γάγας 2464350315, 

Μαλιούση Ευανθία 2464350313, -Φαξ 2464350311) 

 
Βελβεντό 14/12/2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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