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                                            ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ωο πξνο ηελ ελζωκάηωζε ηωλ δηαηάμεωλ  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ηνπ Ν.4782/2021 κε ηζρύ από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΚ 

   Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ                                                        ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ  

       ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ            ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ  
                                                                                    

          ηαπξφο,   06-04-2021 

          Αξ. Πξση.: 4882 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΧ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ.. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

 
Ο Γήκνο Βφιβεο πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
ηνπ Έξγνπ «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Βόιβεο», Τπνέξγνπ «Αλαβάζκηζε ππαίζξηωλ ρώξωλ 
ηαπξνύ» εθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο ζχκβαζεο 693.548,39 επξώ ρωξίο Φ.Π.Α. θαη 860.000,00 επξώ (κε 
Φ.Π.Α.), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή).  
Σν έξγν αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο Οδνπνηίαο, Οηθνδνκηθψλ κε πξνυπνινγηζκφ 860.000,00 € εθ ησλ νπνίσλ 
125.958,08 επξώ αθνξνύλ ζε εξγαζίεο ζηελ θαηεγνξία ΟΓΟΠΟΙΙΑ, 366.594,04 επξώ αθνξνύλ ζε 
εξγαζίεο ζηελ θαηεγνξία ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ, θαη 13.143,47 επξώ αθνξνύλ ζε εξγαζίεο ζηελ θαηεγνξία 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ. 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ. 18%)   91.025,21 € 
Απξφβιεπηα  89.508,12 € (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) πνπ 

αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016. ην αλσηέξσ πνζφ 
πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 7.319,47€ ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ΦΠΑ 

24%. 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο ησλ 
επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2(α) ηνπ 
Ν.4412/2016, κε έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο. 
1. Αλαζέηνπζα Αξρή – ηνηρεία Δπηθνηλωλίαο:  

Δπσλπκία: Γήκνο Βφιβεο 
Σχπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
Έδξα: ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ.: 570 14, Κσδ. NUTS: EL522 
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr, Ιζηνζειίδα:  www.dimosvolvis.gr  
Πιεξνθνξίεο: Μπίθνπ Φσηεηλή, Γηαιίδνπ Αλδξηαλή 
ηει.: 2397330233, 2397330222 
2. Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα:  

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
 
ζηνλ 

εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr κε ζπζηεκηθφ 
αξηζκφ 179857 θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.dimosvolvis.gr. 
3. Κωδηθόο NUTS θύξηνπ ηόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:  

Κσδ. NUTS: EL522 (ηαπξφο Ν. Θεζζαινλίθεο). 
4. Κωδηθόο CPV: 45112700-2- Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπίνπ 
5. Πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Βαζηθφο άμνλαο είλαη  ε πεδνδξφκεζε  ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ Αι. Παλαγνχιε ζχκθσλα κε ηελ πνιενδνκηθή 
κειέηε θαη ζε ηκήκα ηεο Π. Λεβαληή θάησ απφ ηελ Παπαλδξένπ κε δηεπζέηεζε ησλ νκβξίσλ θαη  ε θαηαζθεπή 
πνδειαηνδξφκνπ πιάηνπο 2,5 κ ακθίδξνκεο θίλεζεο πνπ ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ πεδφδξνκν ζην κεγαιχηεξν 
κήθνο ηνπ. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε απνμήισζε ησλ πιαθνζηξψζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ, ε αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη 
ε δεκηνπξγία φδεπζεο ηπθιψλ θαη ξακπψλ εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Δπίζεο 
ζα θαζαηξεζνχλ νη πθηζηάκελνη εζσηεξηθνί δηάδξνκνη νξηζκέλσλ Ο.Σ. θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ λένη. Δπηπξφζζεηα 
ζα απνμεισζνχλ ηα θξάζπεδα ησλ πεδνδξνκίσλ θαζψο θαη ηα θξάζπεδα πνπ πεξηθιείνπλ ηνπο ρψξνπο 
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πξαζίλνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ λέα ζχκθσλα κε ηε Μειέηε. ηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία 
επεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ γηα ηε δεκηνπξγία εζνρψλ πνπ ζα απνηεινχλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη ζα 
αζθαιηνζηξσζνχλ θάπνηα ηκήκαηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. 
6. Απαγνξεύνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
7. Γηάξθεηα ζύκβαζεο: Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ηξηαθόζηεο εμήληα πέληε (365) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο κε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
8. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:  
8.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ

 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα 

θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
8.2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
8.3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ 

παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ 
λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
8.4. Λόγνη απνθιεηζκνύ: χκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο δηαθήξπμεο. 
8.5. Κξηηήξηα επηινγήο: χκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο δηαθήξπμεο. 
9. Γηαδηθαζία αλάζεζεο: Αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/16. 
10. Η ζύκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 
11. Η εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε 10/05/2021, εκέξα 
Γεπηέξα θαη ώξα 13:00 κ.κ..  

12. Φάθεινη πξνζθνξώλ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Σν 
έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 
πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο 
εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο. 
13. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 

δηαγσληζκφ γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
14. Η εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε 14/05/2021, εκέξα 
Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ.. 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα 
ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απφθαζε απηή 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία”, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ 
δηαζέηεη, θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε 
ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά 
ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 
15. Γιώζζα δηαδηθαζίαο: Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 
16. Υξεκαηνδόηεζε: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο 

.Α.Δ. 1191 ηνπ Π.Γ.Δ. (ελάξηζκνο «2019Δ11910068»). Φνξέαο Υξεκαηνδφηεζεο είλαη ην Τπνπξγείν 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ. Σν ππνέξγν 4 κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ππαίζξησλ ρψξσλ ηαπξνχ» ηεο Πξάμεο 
“Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Βφιβεο” έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αλάπηπμε 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε Σνκεαθέο πξνηεξαηφηεηεο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 
Καηλνηνκία 2014-2020» κε θσδ. ΟΠ 5034917 κε βάζε ηελ κε Α.Π. 4300/1462/Α3 - 28.6.2019 απφθαζε 
έληαμεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 6014/Β1/1234 - 15.10.2019 απφθαζε θαη ηζρχεη. Η παξνχζα 
ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη 
απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Π∆Δ. Ο Κ.Α.Δ. είλαη ν 02.64.7341.0002 ηνπ έηνπο 2021. Πξνβιέπεηαη ε 
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
17. Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο: χκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο. 
18. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο: Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο χςνπο 13.870,00 επξώ ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Γηαθήξπμεο, ρξφλνπ ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ έμη 
(6) κελώλ θαη 30 εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ηνπιάρηζηνλ κέρξη 

10/12/2021 Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γηθαηνχρν Γήκν Βφιβεο. 
19. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην πην πξφζθαηα εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπφδεηγκα γηα έξγα θάησ ησλ νξίσλ θαη πξνζαξκφζηεθε αλάινγα ψζηε λα 
ζπκπεξηιάβεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ε έθδνζε ηνπ Ν.4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α΄/09-03-2021) θαη έρνπλ 
ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ΦΔΚ. 

20. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ 
θαη κε εληνιή ηνπ (Α.Γ. 341/2020) 

Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
 
 
 

Παληαδίδεο Νηθόιανο 
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