
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραµπών και  χώρων
 υγιεινής για την πρόσβαση και την
 εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
 µονάδες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝUTS : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
ΣΑΕ– 055
2017ΣΕ05500010 & ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Κ.Α.Ε.: 7322.65.01
  
45214200-2

ΕL522

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 186.806,00€
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου «Κατασκευή ραµπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
µονάδες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισµού (186.806,00€) εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων έξι
ευρώ που αναλύεται σε ∆απάνη εργασιών 111.000,00€, Γ.Ε.+Ο.Ε. 19.980,00€, Απρόβλεπτα (15%) 19.647,00€,
πρόβλεψη αναθεώρησης 23,00€ και Φ.Π.Α. (24%)  36.156,00€.

        Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ                       αξίας 140.266,94€
                                                                       ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ αξίας 10.360,60€

και αφορά στην εκτέλεση εργασιών διαµόρφωσης θέσης τουαλετών ΑΜΕΑ µε εσωτερική διαρρύθµιση των ήδη υπαρ-
χόντων εγκαταστάσεων, είτε µε ανακαίνιση υπαρχόντων, διαµόρφωσης ραµπών υπαίθριων χώρων για την σύνδεση δια-
φορετικών επιπέδων αύλειου χώρου, διαµόρφωσης εξωτερικών ραµπών από σκυρόδεµα στις εισόδους των αύλειων
χώρων, στις εισόδους και στο ισόγειο των κτιρίων για την πρόσβαση στους χώρους των ΑΜΕΑ κλπ., τοποθέτησης χειρο-
λισθήρων στα εξωτερικά κλιµακοστάσια ή όπου αλλού απαιτείται για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, κ.α. όπως αυτές
αναφέρονται  γενικά στα τεύχη της µελέτης που συνοδεύουν την ∆ιακήρυξη. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δη-
µόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της ανα-
θέτουσας αρχής (https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενηµερωθώ/declaration/προκηρύξεις διακηρύξεις/ ) αναρτάται
σχετική ενηµέρωση µε αναφορά στον συστηµικό αριθµό διαγωνισµού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του
«ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.∆Η.Σ».

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ για συµβάσεις έργου κάτω του ορί-
ου. Πληροφορίες σχετικά µε τη µελέτη παρέχονται από τον αρµόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κα Άννα Καραστεργίου
Αρχιτέκτονα  Μηχ/κό  στο τηλέφωνο 231331-8434.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 5-11-2021 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 11-11-2021
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δηµόσια προσβάσιµο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνι-
σµού στην προαναφερόµενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα
της σύµβασης προς ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνο-
νται µε δική τους ευθύνη µέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.

Η ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 15-11-2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
11:00 π.µ.
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Η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 19-11-2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.µ. η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονι-
κή φόρµα του υποσυστήµατος.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών
έκπτωσης, 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).

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα δέκα (10) µηνών, από την ηµε-
ροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» 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(εφεξής
«ΚΥΑ ΕΣΗ∆ΗΣ-ΕΡΓΑ)» –  ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  ) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋπο-
θέσεις του νόµου αυτού.

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες
έργου ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  και που είναι εγκατεστηµένα σε 
α)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 Σ∆Σ, 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.

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 (γ) και
(ε)  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).

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 Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστηµα που εξακολουθούν να ισχύουν οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65
του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ∆ηµόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.∆.Ε.), από την έναρξη ισχύος
του τελευταίου, ανά περίπτωση, για έργα Οικοδοµικά στην Α2 τάξη και άνω και έργα Ηλεκτροµηχανολογικά στην Α1
τάξη και άνω. 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.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία υπογραφής και
πρωτοκόλλησης της σύµβασης ή από την ηµεροµηνία που θα καθορισθεί στο ιδιωτικό συµφωνητικό αυτής. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους
της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και δεκατριών (3.013,00) ευρώ, χρόνου ισχύος
δέκα (10) µηνών και τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή
ισχύος τουλάχιστον µέχρι 15-10-2022.
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Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β
του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ και βαρύνει τον  ΚΑΕ : 7322.65.01.  Η
χρηµατοδότηση αναλύεται  σε 71.300,00€ σε  βάρος του  ενάριθµου έργου 2017ΣΕ05500010 της ΣΑΕ-055 και σε
ποσό 115.506,00€ από  ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
Για το έτος 2021 είναι εγγεγραµµένο µε το ποσό των 71.300,00€, περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του έτους 2021, µε την ένδειξη: Κ.Α.Ε. 7322.65.01, µε τίτλο «Κατασκευή
ραµπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές µονάδες του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης».

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους
0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και 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, της κράτησης 6‰, 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 απόφα-
σης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης 2,5‰, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 14 του ν.4612/2019 και της
υπ' αριθµ. ∆ΝΣβ/51667/ΦΝ466/1.7.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2780) καθώς και της
κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 6
του ν. 4412/2016. 
       (η τελευταία κράτηση πραγµατοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόµενης κοινής υπουργικής απόφασης).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.∆.39/2017, κατατίθε-
ται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος
προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της
άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ει-
δικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε το αρ-
µόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή.

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων

Εφραίµ Κυριζίδης
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