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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(άρθρο 122 Ν.4412/16)

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  
Επί�σημη Επωνυμί�α: Δη� μος Χαλκίδέ�ων / Δ/νση Τέχνίκω� ν Υπηρέσίω� ν / Τμη� μα Εκτέ�λέσης Νέ�ων
Έργων καί Μέλέτω� ν
Ταχ. Δ/νση: Ληλαντί�ων 34 & Μέγασθέ�νους, TK 34133, Χαλκί�δα, Ελλα� δα, NUTS: EL642 
Ηλέκτρονίκο�  ταχυδρομέί�ο: aikaterini.ziazia@dchalkideon.gr 
Δ/νση στο δίαδί�κτυο: www.dimoschalkideon.gr  
Αρμο� δίος γία πληροφορί�ές:  Ζίαζία�  Αίκατέρί�νη 
Τηλέ�φωνο : 22213 55193,  Φαξ: 22210 35000 

2. Επικοινωνία:  
Προσφέ�ρέταί έλέυ� θέρη, πλη� ρης,  α� μέση καί δωρέα� ν ηλέκτρονίκη�  προ� σβαση στα έ�γγραφα της
συ� μβασης στον χω� ρο “ηλέκτρονίκοί�  δίαγωνίσμοί�”  της πυ� λης www.promitheus.gov.gr,  καθω� ς
καί  στην  ίστοσέλί�δα  του  Δη� μου  Χαλκίδέ�ων  www.dimoschalkideon.gr στη  δίαδρομη�
Προκηρυ� ξέίς>Έργα. Εφο� σον έ�χουν ζητηθέί� έγκαί�ρως, η� τοί έ�ως την 02/12/2021  η αναθέ�τουσα
αρχη�  παρέ�χέί  σέ  ο� λους  τους  προσφέ�ροντές  που  συμμέτέ�χουν  στη  δίαδίκασί�α  συ� ναψης
συ� μβασης συμπληρωματίκέ�ς πληροφορί�ές σχέτίκα�  μέ τα έ�γγραφα της συ� μβασης, το αργο� τέρο
στίς 03/12/21.

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:  
Αρχη�  τοπίκη� ς αυτοδίοί�κησης 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται
από κεντρική αρχή αγορών

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45112711-2
Εί�δος Συ� μβασης: ΕΡΓΑ 

6. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL642  Δη� μος Χαλκίδέ�ων

7. Τίτλος έργου: ‘’ ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ 
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ‘’ 

Σύντομη Περιγραφή: 
Μέ το  έ�ργο αυτο�   ο Δη� μος  Χαλκίδέ�ων θα προβέί� στην ανα� πλαση του κοίνο� χρηστου χω� ρου στον
αστίκο�  ίστο�  της  Δημοτίκη� ς  Ενο� τητας  Αυλί�δας  ,  πλησί�ον  των  γραμμω� ν  τρέ�νου,   στο  Βαθυ�
Αυλί�δας. 
Ο χω� ρος βρί�σκέταί  στην έί�σοδο της πο� λης καί θα αποτέλέ�σέί ίδανίκο�  μέ�ρος γία πέρί�πατο καί
αναψυχη�  ,χω� ρο συνα� ντησης καί  πυρη� να πρασί�νουμέ την ανα� πλαση,την αποκατα� σταση, την
προστασί�α καί την αυ� ξηση του πέρίαστίκου�  πρασί�νου της πο� λης, καθω� ς καί την αναβα� θμίση
των δραστηρίοτη� των στον  έν λο�γω χω� ρο. 

http://www.dimoschalkideon.gr/
http://www.dimoschalkideon.gr/




8. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ € 258.064,51
9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 
10.  Διάρκεια  Σύμβασης: Προθέσμί�α  έκτέ�λέσης  του  έ�ργου  έί�ναί έξι  (6)  μήνες απο�  την
υπογραφη�  της συ� μβασης.

11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής:
 Δίκαί�ωμα  συμμέτοχη� ς  έ�χουν  φυσίκα�  η�  νομίκα�  προ� σωπα,  η�  ένω� σέίς  αυτω� ν   που

δραστηρίοποίου� νταί  στην κατηγορί�α/ές έ�ργου  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-Η/Μ καί ΠΡΑΣΙΝΟΥ καί
που έί�ναί έγκατέστημέ�να σέ:

 α) σέ κρα� τος-μέ�λος της Ένωσης,
 β) σέ κρα� τος-μέ�λος του Ευρωπαί_κου�  Οίκονομίκου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.),
 γ) σέ τρί�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέί καί κυρω� σέί τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�

ανα� θέση δημο� σία συ� μβαση καλυ� πτέταί απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 , 5, 6 καί 7 καί τίς
γένίκέ�ς  σημέίω� σέίς  του  σχέτίκου�  μέ  την  Ένωση  Προσαρτη� ματος  I της  ως  α� νω
Συμφωνί�ας, καθω� ς καί

 δ) σέ τρί�τές χω� ρές που δέν έμπί�πτουν στην πέρί�πτωση γ΄ της παρου� σας παραγρα� φου
καί  έ�χουν  συνα� ψέί  δίμέρέί�ς  η�  πολυμέρέί�ς  συμφωνί�ές  μέ  την  Ένωση  σέ  θέ�ματα
δίαδίκασίω� ν ανα� θέσης δημοσί�ων συμβα� σέων.

 Οίκονομίκο� ς φορέ�ας συμμέτέ�χέί έί�τέ μέμονωμέ�να έί�τέ ως μέ�λος έ�νωσης.
 Οί  ένω� σέίς  οίκονομίκω� ν  φορέ�ων συμμέτέ�χουν  υπο�  τους ο� ρους  των παρ.  2,  3  καί  4  του
α� ρθρου 19 καί των παρ. 1 (έ)  καί 3 (β)του α� ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δέν απαίτέί�ταί απο�  τίς έν λο� γω ένω� σέίς να πέρίβληθου� ν συγκέκρίμέ�νη νομίκη�  μορφη�  γία την
υποβολη�  προσφορα� ς.  Σέ πέρί�πτωση που η έ�νωση αναδέίχθέί�  ανα� δοχος  η νομίκη�  της μορφη�
πρέ�πέί  να  έί�ναί  τέ�τοία  που  να  έξασφαλί�ζέταί  η  υ� παρξη  ένο� ς  καί  μοναδίκου�  φορολογίκου�
μητρω� ου γία την έ�νωση (πχ κοίνοπραξί�α).

Λόγοι  αποκλεισμού: Συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  73  του  Ν.4412/16  καί  το  α� ρθρο  22.Α  της
δίακη� ρυξης.

Κριτήρια  επιλογής: Όσον  αφορα�  την καταλληλο� τητα γία  την  α� σκηση της  έπαγγέλματίκη� ς
δραστηρίο� τητας,  απαίτέί�ταί   οί  οίκονομίκοί�  φορέί�ς  να  έί�ναί  έγγέγραμμέ�νοί  στο  σχέτίκο�
έπαγγέλματίκο�  μητρω� ο που τηρέί�ταί στο κρα� τος έγκατα� σταση� ς τους. Είδίκα�  οί προσφέ�ροντές
που  έί�ναί  έγκατέστημέ�νοί  στην  Ελλα� δα  απαίτέί�ταί  να  έί�ναί  έγγέγραμμέ�νοί  στο  Μητρω� ο
Εργοληπτίκω� ν Επίχέίρη� σέων (Μ.Ε.ΕΠ.) γία το χρονίκο�  δία� στημα που έξακολουθου� ν να ίσχυ� ουν
οί  μέταβατίκέ�ς  δίατα� ξέίς  του  α� ρθρου  65  του  π.δ.  71/2019  η�  στο  Μητρω� ο  Εργοληπτίκω� ν
Επίχέίρη� σέων Δημο� σίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απο�  την έ�ναρξη ίσχυ� ος  του τέλέυταί�ου  η�  στα
Μητρω� α Πέρίφέρέίακω� ν Ενοτη� των, ανα�  πέρί�πτωση, στην κατηγορί�α/-ίές έ�ργου του α� ρθρου 21
της Δίακη� ρυξης . Οί προσφέ�ροντές που έί�ναί έγκατέστημέ�νοί σέ κρα� τος μέ�λος της Ευρωπαί_κη� ς
Ένωσης  απαίτέί�ταί  να  έί�ναί  έγγέγραμμέ�νοί  στα  Μητρω� α  του  παραρτη� ματος  ΧΙ  του
Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016
Δέν απαίτέί�ταί  έλα� χίστο ο� ρίο Οίκονομίκη� ς  καί χρηματοοίκονομίκη� ς  έπα� ρκέίας ο� πως ορί�ζέταί
στην παρα� γραφο 10 α� ρθρο 51 του ΠΔ 71/2019.
Γία την Τέχνίκη�  καί έπαγγέλματίκη�  ίκανο� τητα απαίτέί�ταί :

1. Γία τους μέμονωμέ�νους προσφέ�ροντές οίκονομίκου� ς φορέί�ς απαίτέί�ταί :

Γία την κατηγορί�α  έ�ργων  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θα πρέ�πέί να δίαθέ�τουν τίς έλα� χίστές πρου_ ποθέ�σέίς
της παρ 1.β του α� ρθρου 52 του Π.Δ 71/2019 η� τοί έ�ναν (1) τέχνίκο�  Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμί�δας, η�  δυ� ο (2)
τέχνίκου� ς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμί�δας της αντί�στοίχης κατηγορί�ας.





Γία την κατηγορί�α έ�ργων Η/Μ  θα πρέ�πέί να δίαθέ�τουν τίς έλα� χίστές πρου_ ποθέ�σέίς της παρ 1.β
του α� ρθρου 52 του Π.Δ 71/2019 η� τοί έ�ναν (1) τέχνίκο�  Μ.Ε.Κ.  Α΄ βαθμί�δας της αντί�στοίχης κα-
τηγορί�ας.

Γία την κατηγορί�α έ�ργων   ΠΡΑΣΙΝΟΥ   θα πρέ�πέί να δίαθέ�τουν τίς έλα� χίστές πρου_ ποθέ�σέίς της 
παρ 1.β του α� ρθρου 52 του Π.Δ 71/2019 η� τοί έ�ναν (1) τέχνίκο�  Μ.Ε.Κ.  Α΄ βαθμί�δας της 
αντί�στοίχης κατηγορί�ας.

2.Σέ πέρί�πτωση έ�νωσης οίκονομίκω� ν φορέ�ων, οί παραπα� νω έλα� χίστές απαίτη� σέίς θα πρέ�πέί να 
καλυ� πτονταί απο�  κα� θέ μέ�λος της έ�νωσης χωρίστα�  .

Οί αλλοδαπέ�ς Εργοληπτίκέ�ς Επίχέίρη� σέίς που δέν έί�ναί γραμμέ�νές σέ έπί�σημο κατα� λογο ανα-
γνωρίσμέ�νων έργοληπτω� ν θα πρέ�πέί να αποδέίκνυ� ουν ο� σα προβλέ�πονταί στο Μέ�ρος ΙΙ του Πα-
ραρτη� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016

 
12. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοίκτη�

13. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

14.  Κριτήριο  Ανάθεσης  της  Σύμβασης: Η  πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οίκονομίκη�  α� ποψη
προσφορα�  μο� νο βα� σέί τίμη� ς (έπίμέ�ρους ποσοστα�  έ�κπτωσης κατα�  ομα� δές ομοέίδω� ν έργασίω� ν –
α� ρ. 95 παρ. 2α Ν.4412/2016).

15. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 07-12-2021,  ημέρα
Τρίτη και  ώρα 10.00 π.μ.

16.  Φάκελοι  προσφορών: Οί  προσφορέ�ς   υποβα� λλονταί  απο�  τους  ένδίαφέρομέ�νους
ηλέκτρονίκα� , μέ�σω της δίαδίκτυακη� ς πυ� λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  Το αργο� τέρο
πρίν απο�  την ημέρομηνί�α καί ω� ρα αποσφρα� γίσης των προσφορω� ν που ορί�ζέταί στο α� ρθρο 18
της δίακη� ρυξης .
17. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κα� θέ υποβαλλο� μένη προσφορα�  δέσμέυ� έί τον συμμέτέ�χοντα
στον δίαγωνίσμο�  κατα�  τη δία� ταξη του α� ρθρου 97 του Ν.4412/2016, γία δία� στημα δέ�κα  (10)
μηνω� ν, απο�  την ημέρομηνί�α λη� ξης της προθέσμί�ας υποβολη� ς των προσφορω� ν.

18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορί�ζέταί η 13-
12-2021, ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 10.00 π.μ.

19. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οί προσφορέ�ς καί τα πέρίλαμβανο� μένα σέ αυτέ�ς στοίχέί�α, καθω� ς
καί  τα  αποδέίκτίκα�  έ�γγραφα  συντα� σσονταί  στην  έλληνίκη�  γλω� σσα  η�  συνοδέυ� ονταί  απο�
έπί�σημη μέτα� φραση�  τους στην έλληνίκη�  γλω� σσα.

21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

22. Χρηματοδότηση: Το έ�ργο χρηματοδοτέί�ταί απο�  Πίστω� σέίς :  Ταμείο Αλληλεγγύης  του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου .





23. Διαδικασίες Προσφυγής: Προσφυγη�  κατα�  πρα� ξης της αναθέ�τουσας αρχη� ς υποβα� λλέταί
συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4.3 της Δίακη� ρυξης.  

24. Άλλες πληροφορίες 
• Εγγυ� ηση συμμέτοχη� ς: Γία την συμμέτοχη�  στον δίαγωνίσμο�  απαίτέί�ταί η κατα� θέση απο�  τους
συμμέτέ�χοντές  οίκονομίκου� ς  φορέί�ς,  κατα�  τους  ο� ρους  της  παρ.  1  α)  του  α� ρθρου  72  του
ν.4412/2016, έγγυητίκη� ς έπίστολη� ς συμμέτοχη� ς, που ανέ�ρχέταί στο ποσο�  των 5.161,29  ευρώ .
Στην πέρί�πτωση έ�νωσης οίκονομίκω� ν φορέ�ων, η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς  πέρίλαμβα� νέί  καί τον
ο� ρο ο� τί η έγγυ� ηση καλυ� πτέί τίς υποχρέω� σέίς ο� λων των οίκονομίκω� ν φορέ�ων που συμμέτέ�χουν
στην έ�νωση.  Δέν προβλέ�πέταί η χορη� γηση προκαταβολη� ς η�  η χορη� γηση πρίμ.

25. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 184856

Το  αποτέ�λέσμα  της  δημοπρασί�ας  θα  έγκρίθέί�  απο�  την  Οίκονομίκη�  Επίτροπη�  του  Δη� μου
Χαλκίδέ�ων. 

 

Χαλκίδα,       22 / 11/ 2021

Η  Δήμαρχος  Δήμου Χαλκιδέων

                  Ελένη Βάκα
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