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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 

 

ΜΕΤΡΟ 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»,  

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»,  

 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 (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) 

 

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: 

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΙΟΥ» 

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Ευρώτα διακηρύττει ότι την 10η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2020 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών) 

στο ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΙΟΥ».  

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020 του έργου είναι: 0011025443 και πρόκειται για το υποέργο 

με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΙΟΥ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό  52.752,45  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και 

απρόβλεπτα)  

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 25.649,06  (δαπάνη εργασιών, 

ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)  
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Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με 

αριθμό 9/2020 της Δ/νσης Περιβάλλοντος Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ευρώτα, που θεωρήθηκε την 20/5/2020, ανέρχεται στο ποσό των 78.709,68 ΕΥΡΩ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 97.600,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

 

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.evrotas.gov.gr). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρότυπο τεύχος 

διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 

 

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

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 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 

 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα Μητρώα 

των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως ισχύουν μετά την έκδοση του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 

112/Α/03-07-2019). 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς 

κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική 

στελέχωση, εμπειρία κλπ., όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 71/2019, στην κατηγορία έργων 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 52.752,45 € και άνω ΚΑΙ στην κατηγορία έργων 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπολογισμού 25.649,06  και άνω.  

Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις κατά αντιστοιχία  με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 1.575,00 € και η σχετική 

εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δικαιούχο Δήμο Ευρώτα.  Η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 10/04/2020.  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (06) μηνών, από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
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Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120)  ημερολογιακές ημέρες. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 

προσέγγισηCLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από 

την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕΟ8210000. 

 

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των 

οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του 

Ν.4412/2016). 

Υφίσταται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο εκ ποσοστού 15% με την 

κατάθεση από τον Ανάδοχο εγγύησης Προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 

του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 

(παρ. 1 δ άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). 

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

Ευρώτα.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο 

Ευρώτα Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος Δερτιλής Παναγιώτης (τηλ.: 

2735029215, Φαξ: 2735029216) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 Σκάλα  13/08/2020 
Ο  Δήμαρχος Ευρώτα  

 

 
Δήμος Βέρδος 
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