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ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 43437
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

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

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  
Επί�σημη Επωνυμί�α:  Δήμος Χαλκιδέων / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Εκτέλεσης
Νέων Έργων και Μελετών
Ταχ. Δ/νση: Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, TK 34133, Χαλκίδα, Ελλάδα, NUTS: EL642 
Ηλεκτρονίκο�  ταχυδρομεί�ο: eleni.kyriakoy@dchalkideon.gr

Δ/νση στο δίαδί�κτυο: www  .  dimoschalkideon  .  gr      
Αρμο� δίος γία πληροφορί�ες: Ελε�νη Κυρία� κου
Τηλε�φωνο : 22213 - 55160

2. Επικοινωνία:  
Προσφε�ρεταί ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση καί δωρεα� ν ηλεκτρονίκη�  προ� σβαση στα ε�γγραφα της
συ� μβασης στον χω� ρο “ηλεκτρονίκοί�  δίαγωνίσμοί�”  της πυ� λης www.promitheus.gov.gr,  καθω� ς
καί  στην  ίστοσελί�δα  του  Δη� μου  Χαλκίδε�ων  www.dimoschalkideon.gr στη  δίαδρομη�
Προκηρυ� ξείς>Έργα. Εφο� σον ε�χουν ζητηθεί�  εγκαί�ρως, η� τοί ε�ως την 15-12-2022  η αναθε�τουσα
αρχη�  παρε�χεί  σε  ο� λους  τους  προσφε�ροντες  που  συμμετε�χουν  στη  δίαδίκασί�α  συ� ναψης
συ� μβασης συμπληρωματίκε�ς πληροφορί�ες σχετίκα�  με τα ε�γγραφα της συ� μβασης.

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: 45112710-5.
Εί�δος Συ� μβασης: ΕΡΓΑ 

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

7. Τίτλος έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΜΑ»

Κ.Α.Ε.: 30-7326.0089 

Σύντομη Περιγραφή: 
Με το ε�ργο: « Ανα� πλαση Περίβα� λλοντος Χω� ρου Αγί�ου Γεωργί�ου Αρμα�  » , ο Δη� μος Χαλκίδε�ων θα 
προβεί� στην ανα� πλαση του περίβα� λλοντος χω� ρου του Αγ. Γεωργί�ου Αρμα�  του Δη� μου 
Χαλκίδε�ων.

Συγκεκρίμε�να οί εργασί�ες που θα γί�νουν θα εί�ναί οί εξη� ς : 
α) Τοποθε�τηση τραπεζοπα� γκων ,επίστη� λίων κα� δων απορρίμμα� των καί ξυ� λίνων κουνίω� ν / 

τραμπαλω� ν

β) Εργασί�ες πρασί�νου καί δίαμο� ρφωσης κο� μης υπα� ρχοντων θαμνω� ν καί δε�ντρων γία τη 
δίευκο� λυνση της δίε�λευσης των επίσκεπτω� ν 

γ) Κατασκευη�  πε�τρίνα παγκα� κία καί επί�στρωση πε�τρίνων πλακω� ν που θα οδηγου� ν σε ξυ� λίνο 
κίο� σκί 

δ) Φυ� τευση. 
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ε) Κατασκευη�  ξυ� λίνης περί�φραξης γία την ορίοθε�τηση του χω� ρου καί τοποθε�τηση πίνακί�δων 
ση� μανσης καί πλαστίκη� ς δεξαμενη� ς νερου�  με κουτί� πυρο� σβεσης 

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 72.580,64 ΕΥΡΩ (χωρί�ς ΦΠΑ)/ 90.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)..

9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 
10.  Διάρκεια  Σύμβασης: Προθεσμί�α  εκτε�λεσης  του  ε�ργου  εί�ναί  τρεις (3)  μήνες απο�  την
υπογραφη�  της συ� μβασης.

11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής:
 Δίκαί�ωμα  συμμετοχη� ς  ε�χουν  φυσίκα�  η�  νομίκα�  προ� σωπα,  η�  ενω� σείς  αυτω� ν   που

δραστηρίοποίου� νταί στην κατηγορί�α/ες ε�ργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ καί που εί�ναί
εγκατεστημε�να σε:

 α) σε κρα� τος-με�λος της Ένωσης,
 β) σε κρα� τος-με�λος του ΕυρωπαίXκου�  Οίκονομίκου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.),
 γ) σε τρί�τες χω� ρες που ε�χουν υπογρα� ψεί καί κυρω� σεί τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�

ανα� θεση δημο� σία συ� μβαση καλυ� πτεταί απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 , 5, 6 καί 7 καί τίς
γενίκε�ς  σημείω� σείς  του  σχετίκου�  με  την  Ένωση  Προσαρτη� ματος  I της  ως  α� νω
Συμφωνί�ας, καθω� ς καί

 δ) σε τρί�τες χω� ρες που δεν εμπί�πτουν στην περί�πτωση γ΄ της παρου� σας παραγρα� φου
καί  ε�χουν  συνα� ψεί  δίμερεί�ς  η�  πολυμερεί�ς  συμφωνί�ες  με  την  Ένωση  σε  θε�ματα
δίαδίκασίω� ν ανα� θεσης δημοσί�ων συμβα� σεων.

 Οίκονομίκο� ς φορε�ας συμμετε�χεί εί�τε μεμονωμε�να εί�τε ως με�λος ε�νωσης.
 Οί ενω� σείς οίκονομίκω� ν φορε�ων συμμετε�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 καί 4 του

α� ρθρου 19 καί των παρ. 1 (γ) καί (ε)  του α� ρθρου 76  του ν. 4412/2016.
 Δεν απαίτεί�ταί απο�  τίς εν λο� γω ενω� σείς να περίβληθου� ν συγκεκρίμε�νη νομίκη�  μορφη�  γία

την υποβολη�  προσφορα� ς. Σε περί�πτωση που η ε�νωση αναδείχθεί� ανα� δοχος η νομίκη�  της
μορφη�  πρε�πεί  να  εί�ναί  τε�τοία  που  να  εξασφαλί�ζεταί  η  υ� παρξη  ενο� ς  καί  μοναδίκου�
φορολογίκου�  μητρω� ου γία την ε�νωση (πχ κοίνοπραξί�α).

Λόγοι  αποκλεισμού: Συ� μφωνα  με  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  επαγγελματίκη� ς
δραστηρίο� τητας,  απαίτεί�ταί   οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  να  εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  στο  σχετίκο�
επαγγελματίκο�  μητρω� ο που τηρεί�ταί στο κρα� τος εγκατα� σταση� ς τους. Είδίκα�  οί προσφε�ροντες
που  εί�ναί  εγκατεστημε�νοί  στην  Ελλα� δα  απαίτεί�ταί  να  εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  στο  Μητρω� ο
Εργοληπτίκω� ν Επίχείρη� σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) γία το χρονίκο�  δία� στημα που εξακολουθου� ν να ίσχυ� ουν
οί  μεταβατίκε�ς  δίατα� ξείς  του  α� ρθρου  65  του  π.δ.  71/2019  η�  στο  Μητρω� ο  Εργοληπτίκω� ν
Επίχείρη� σεων Δημο� σίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απο�  την ε�ναρξη ίσχυ� ος  του τελευταί�ου  η�  στα
Μητρω� α Περίφερείακω� ν Ενοτη� των, ανα�  περί�πτωση, στην κατηγορί�α/-ίες ε�ργου του α� ρθρου 21
της Δίακη� ρυξης . Οί προσφε�ροντες που εί�ναί εγκατεστημε�νοί σε κρα� τος με�λος της ΕυρωπαίXκη� ς
Ένωσης  απαίτεί�ταί  να  εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  στα  Μητρω� α  του  παραρτη� ματος  ΧΙ  του
Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016
Δεν απαίτεί�ταί ελα� χίστο ο� ρίο Οίκονομίκη� ς  καί χρηματοοίκονομίκη� ς  επα� ρκείας ο� πως ορί�ζεταί
στην παρα� γραφο 10 α� ρθρο 51 του ΠΔ 71/2019.
Γία την Τεχνίκη�  καί επαγγελματίκη�  ίκανο� τητα απαίτεί�ταί :

1. Γία τους μεμονωμε�νους προσφε�ροντες οίκονομίκου� ς φορεί�ς απαίτεί�ταί:

Γία την κατηγορί�α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θα πρε�πεί να δίαθε�τουν τίς ελα� χίστες προυX ποθε�σείς της  παρ
1.α του α� ρθρου 52 του Π.Δ 71/2019 η� τοί ε�ναν (1) τεχνίκο�  Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμί�δας της αντί�στοίχης
κατηγορί�ας.





Γία την κατηγορί�α ΠΡΑΣΙΝΟΥ  θα πρε�πεί να δίαθε�τουν τίς ελα� χίστες προυX ποθε�σείς της παρ 1.α
του α� ρθρου 52 του Π.Δ 71/2019 η� τοί ε�ναν (1) τεχνίκο�  Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμί�δας της αντί�στοίχης κατη-
γορί�ας.

2. Σε περί�πτωση ε�νωσης οίκονομίκω� ν φορε�ων, οί παραπα� νω ελα� χίστες απαίτη� σείς καλυ� πτονταί
αθροίστίκα�  απο�  τα με�λη της ε�νωσης. 

12. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοίκτη�
13. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
14.  Κριτήριο  Ανάθεσης  της  Σύμβασης: Η  πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οίκονομίκη�  α� ποψη
προσφορα�  μο� νο βα� σεί τίμη� ς (επίμε�ρους ποσοστα�  ε�κπτωσης κατα�  ομα� δες ομοείδω� ν εργασίω� ν –
α� ρ. 95 παρ. 2α Ν.4412/2016).
15.  Ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών:  19-12-2022,  ημέρα

Δευτέρα , Ώ�ρα λη� ξης της υποβολη� ς προσφορω� ν ορί�ζεταί η 10:00π.μ.

16.  Φάκελοι  προσφορών: Οί  προσφορε�ς   υποβα� λλονταί  απο�  τους  ενδίαφερομε�νους
ηλεκτρονίκα� , με�σω της δίαδίκτυακη� ς πυ� λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ συ� μφωνα με
τους ο� ρους του α� ρθρου 4.1 της Δίακη� ρυξης 
17. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κα� θε υποβαλλο� μενη προσφορα�  δεσμευ� εί τον συμμετε�χοντα
στον δίαγωνίσμο�  κατα�  τη δία� ταξη του α� ρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορί�ζεταί η
21-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

19. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οί προσφορε�ς καί τα περίλαμβανο� μενα σε αυτε�ς στοίχεί�α, καθω� ς
καί  τα  αποδείκτίκα�  ε�γγραφα  συντα� σσονταί  στην  ελληνίκη�  γλω� σσα  η�  συνοδευ� ονταί  απο�
επί�σημη μετα� φραση�  τους στην ελληνίκη�  γλω� σσα.
21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
22.  Χρηματοδότηση: Το  ε�ργο  χρηματοδοτεί�ταί  απο�  πο� ρους  Σ.Α.Τ.Α  , Κ.Α.Εξόδου:  30-

7326.0089
23. Διαδικασίες Προσφυγής: Προσφυγη�  κατα�  πρα� ξης της αναθε�τουσας αρχη� ς υποβα� λλεταί
συ� μφωνα με το α� ρθρο 4.3 της Δίακη� ρυξης.  
24. Άλλες πληροφορίες 
• Εγγυ� ηση συμμετοχη� ς: Γία την συμμετοχη�  στον δίαγωνίσμο�  απαίτεί�ταί η κατα� θεση απο�  τους
συμμετε�χοντες  οίκονομίκου� ς  φορεί�ς,  κατα�  τους  ο� ρους  της  παρ.  1  α)  του  α� ρθρου  72  του
ν.4412/2016, εγγυητίκη� ς επίστολη� ς συμμετοχη� ς, που ανε�ρχεταί στο ποσο�  των ευρώ 1.451,61 €.
Στην περί�πτωση ε�νωσης οίκονομίκω� ν  φορε�ων,  η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς  περίλαμβα� νεί  καί τον
ο� ρο ο� τί η εγγυ� ηση καλυ� πτεί τίς υποχρεω� σείς ο� λων των οίκονομίκω� ν φορε�ων που συμμετε�χουν
στην ε�νωση. Δεν προβλε�πεταί η χορη� γηση προκαταβολη� ς η�  η χορη� γηση πρίμ.

25. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:    194361                  

Το  αποτε�λεσμα  της  δημοπρασί�ας  θα  εγκρίθεί�  απο�  την  Οίκονομίκη�  Επίτροπη�  του  Δη� μου
Χαλκίδε�ων. 
                                                                                          Χαλκίδα,     02 / 12/ 2022

         Η  Δήμαρχος  Δήμου Χαλκιδέων

                                  Ελένη Βάκα
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