
                                             

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                 ΑΔΑ: 6ΡΕΣΩΨΦ-1ΤΧ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

 

Κρέστενα   25  / 05   / 2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 3602 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3  

« Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,  
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας »   

 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση 

από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

 « ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» 

 
    Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ». 
CPV: 45262640-9 
Εκτιμώμενης αξίας: 138.709,68 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24% )   
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010985847 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο « ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ». 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 
Σύντομη Περιγραφή έργου: Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι: γενικές εκσκαφές, αποξήλωση 
ασφαλτοτάπητα, καθαίρεση σκυροδέματος, επίστρωση με ορθογωνισμένες χονδρόπλακες και κυβόλιθους, κατασκευή 
ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση προκατασκευασμένου υπόγειου συστήματος συγκομιδής απορριμμάτων. 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής : ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
NUTS: EL633 ( ΗΛΕΙΑ ) 
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
Ιστοσελίδα Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων:  www.andritsainas-krestenon.gov.gr 
2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 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, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.andritsainas-krestenon.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, αρμόδιος υπάλληλος Τρυφωνοπούλου Φανή 
(τηλ.:26250-23220,  Φαξ:26253-60029, email: dkresten@otenet.gr ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Είδος σύμβασης : ΕΡΓΟ 
Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 ( ΗΛΕΙΑ ), ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/


                                             

 

 

                                                                                                                                                       

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για την  σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 
4412/16. 

ΑΔΑ: 6ΡΕΣΩΨΦ-1ΤΧ 
Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 90194 
Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/2016. 
                                            

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΑ:  11 / 06  /2020 
και ώρα : 8:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΑ:   17  /  06  /2020 
και ώρα:  15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:  Ορίζεται η   23 / 06 / 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος.  Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται: 
α) ένας (υπο)φάκελος  με την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής » και β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  
« Οικονομική Προσφορά » 
Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό: Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
προϋπολογισμού 74.813,58 € ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και απρόβλεπτα ) και εργασίες κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ προϋπολογισμού 63.779,00 € ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και απρόβλεπτα ).  Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών

 i
 που δραστηριοποιούνται    για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και για 

έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   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. 
  Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθμ. 50/2020 ( ΑΔΑ: 9ΔΗΥΩΨΦ-ΧΑΚ ) αποφ. 
Οικονομικής Επιτροπής εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη. 
Εγγύηση Συμμετοχής:  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (2.774,00) ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.  Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΕΝΝΕΑ ( 9 ) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης 5-10-1961 που κυρώθηκε με τον Ν.1497/84(Α΄ 188). 
 Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 
προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. σε ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% και 20% 
αντίστοιχα και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 και  Κ.Α. 64-7326.003 
τρέχοντος προϋπολογισμού ( έξοδα ) του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.  
Προθεσμία Εκτέλεσης : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΚΤΩ ( 8 ) μήνες από την  υπογραφή και 
την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ  της σύμβασης.  Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες. 
Λοιπές πληροφορίες: Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ « 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 ». 
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


                                             

 

 

                                                                                                                                                       

Κρέστενα  25 / 05 / 2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Διονύσιος Μπαλιούκος 

                                           
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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