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ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 

 
[45112710-5]-Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου 

για χώρους πρασίνου 
   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
980.000,00 € 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Ν ο 2 9 Ε / 2 0 1 8   

  

1) Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«∆ιαµόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συµβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη», 
προϋπολογισµού εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (980.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

 

Οικοδοµικές εργασίες 387.014,70 €

ΓΕ & ΟΕ (18%): 69.662,65 €

456.677,35 €

Απρόβλεπτα (15%): 68.501,60 €

525.178,95 €

525.178,95 €

ΗΜ εργασίες: 126.671,46 €

ΓΕ & ΟΕ (18%): 22.800,86 €

149.472,32 €

Απρόβλεπτα (15%): 22.420,85 €

171.893,17 €

Εργασίες πρασίνου: 63.650,38 €

ΓΕ & ΟΕ (18%): 11.457,07 €

75.107,45 €

Απρόβλεπτα (15%): 11.266,12 €

86.373,57 €

783.445,69 €

Αναθεώρηση: 6.876,89 €

790.322,58 €

ΦΠΑ (24%) 189.677,42 €

980.000,00 €  
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2) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης: 
 

 
3) 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 
https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενηµερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.  
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29η/1/2019 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  5/2/2019. 
 
4) Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η/2/2019, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00µµ.  
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 15η/2/2019, ηµέρα  
Παρασκευή και ώρα10:00πµ, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας 
“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια 

προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν 

και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 
δύο προηγούµενων εδαφίων.  
 
5) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.  
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
υποσυστήµατος. 
 
6) Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. 
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr ). 
 
7) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε έργα κατηγορίας Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, καθώς και εργασιών 
πρασίνου και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

Οδός  : Βασ. Γεωργίου Α’ 1 
Ταχ.Κωδ. : 546 36 
Τηλ. : 231 331 8453 / 8469 
Telefax : 231 331 6171 
E-mail : dasam@thessaloniki.gr 
Πληροφορίες:  : 231 331 8404 
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β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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.  
∆εν 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). 
 
8) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών στην 1η τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτροµηχανολογικών στην Α2η τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας Πρασίνου στην Α1η τάξη και 
άνω.   
 
9) Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. 
 
10) Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. 
 
11) Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων οχτακοσίων έξι (15.806,00 €) ευρώ. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µήνες και τριάντα (30) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 
12) Το έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης του έτους 2018 µε την ένδειξη Κ.Α.7341.38.01, Υπ.64, µε τίτλο «∆ιαµόρφωση Χώρου 
Πρασίνου στη συµβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη» και για τη δηµοπράτησή του έχει 
εκδοθεί η υπ’ αριθ. 6840/7-12-2018 Σύµφωνη Γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής.  
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235).   
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ.  129592/25103/27-11-
2018 {Α∆Α: 6ΓΣ4ΩΡ5-7ΘΓ} {Α∆ΑΜ: 18REQ004095152 2018-11-29} για την έγκριση συνολικής 
δαπάνης 980.000,00 € για την εκτέλεση του έργου και για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 
980.000,00 € για τα οικονοµικά έτη 2019 & 2020  σε βάρος του Κ.Α.7341.38.01 «∆ιαµόρφωση Χώρου 
Πρασίνου στη συµβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη ΤΠ» της Υπηρεσίας 64 της 
∆ιεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε πηγή χρηµατοδότησης: ΕΤΠΑ 
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(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια της πρόσκλησης µε τίτλο «∆ηµιουργία – 
αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδοµικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόµων στην 
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρικής Μακεδονία», 
Άξονας Προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων» Κωδ. Π∆Ε: 2018ΕΠ00810062, Κωδ. ΟΠΣ 5016703 σε βάρος του Κ.Α. 64/7341.38.01. 
 
13) ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 1η-
3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 – 374) «Έννοµη προστασία κατά τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».  
 
14) Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 150 του 
ν.4412/2016, ύψους µέχρι 15% της αξίας της σύµβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Και πιο 
συγκεκριµένα 5% για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου 
και 10% για δαπάνες προµηθειών υλικών ή µηχανηµάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή 
ενσωµατωθούν στο έργο. 
 
15) Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή. 
 
 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 

κ.α.α. 
 
 

Πέτρος Λεκάκης 
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