
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κάτω Αχαΐα, 22/12/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αρ. Πρωτ. : 13826 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 319.920,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: 
‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ & ΠΟΡΤΩΝ’ 
CPV: 45233260-9, 45112700-2 
 
εκτιμώμενης αξίας: 258.000,00  € προ Φ.Π.Α. (24%) 
 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές  
 
Σύντομη Περιγραφή έργου: 
Οι εργασίες ανάπλασης περιλαμβάνουν α) (Σαντομέρι) την διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας 
«Ρούπα» που αποτελεί το σημείο αναφοράς του οικισμού, με το κοινόχρηστο μονοπάτι με 
σκαλοπάτια, που την συνδέει με την εκκλησία (Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών) και το δυτικό τμήμα 
του οικισμού, τα κοινόχρηστα τμήματα των διασταυρώσεων των οδών με τα μονοπάτια και την 
πλατεία, καθώς και το κοινόχρηστο μονοπάτι, βόρεια της εκκλησίας β) (Πόρτες) την διαμόρφωση του 
χώρου εισόδου και του πλατώματος δυτικά του υπάρχοντος κτιρίου του πρώην Κοινοτικού 
Καταστήματος σε συνδυασμό με την αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου και την διαμόρφωση του 
νέου κοινόχρηστου χώρου - πλατείας ανατολικά του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος γ) (Κάνδαλος)  
την διαμόρφωση μέρους του πλατώματος της οδού εισόδου στον οικισμό και μέρους του μονοπατιού 
που βρίσκεται στη συνέχεια αυτού 
Στο αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνονται : 
• Οι διαμορφώσεις και επιστρώσεις μονοπατιών, οδών, πλατειών και η βελτίωση της βατότητάς 

τους 
• Η επισκευή - συντήρηση - ανακατασκευή των υπαρχόντων τοιχίων σκυροδέματος, λιθοδομής και 

ξηρολιθοδομής, ή και η κατασκευή νέων 
• Η φύτευση στους χώρους των πλατειών και πλατωμάτων που διαμορφώνονται 
• Η προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων που διαμορφώνονται 
• Η ρύθμιση της απορροής των ομβρίων από τους χώρους που διαμορφώνονται προς τους 

υπάρχοντες αποδέκτες καθώς και η μετακίνηση ή ανακατασκευή των φρεατίων και των εσχαρών 
του δικτύου απορροής και αποχέτευσης ομβρίων, όπου απαιτείται 

• Ο ηλεκτροφωτισμός των χώρων, η συντήρηση ή αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών 
σωμάτων και η προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, όπου απαιτείται  

• Η τακτοποίηση των επιφανειακών δικτύων (ύδρευσης κλπ Η-Μ εγκαταστάσεων), όπου αυτά 
διέρχονται από τους χώρους που διαμορφώνονται και η πρόβλεψη της δυνατότητας επέκτασής 
τους, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στις επιφάνειες που επιστρώνονται 

• Η αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου του Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Πορτών που 
περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
NUTS: EL632 (Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ), LAU1: EL3703  (ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) 
Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Διεύθυνση: Σώσου Ταυρομένεος 50, Τ.Κ. 25200, Κάτω Αχαΐα 
Πληροφορίες: Παναγιώτης.Τζογαδώρος  Τηλέφωνο: 26930-24892, Fax: 26930-22076 
E-mail: pdtzo1@gmail.com  
Ιστοσελίδα Δήμου Δυτικής Αχαΐας: https://ddachaias.gr/  
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

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 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας: https://ddachaias.gr/  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ 
Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης:  
NUTS: EL632 (Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ), LAU1: EL3703 (ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) 
 
1.Διαδικασία Ανάθεσης: 
Ανοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 
4412/16. 
 
2. Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 95225 
 
3. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16. 
 
4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης: 
Ορίζεται η 13/01/2021 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 15:00 π.μ. 
 
5. Φάκελοι Προσφορών: 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα 
περιέχονται: 
α) ένας (υπο)φακελος με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" και  
β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" 
 
6. Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό: 
Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού 258.000,00 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ποσού 258.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.,  και που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) σε 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 ΣΔΣ, 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 
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συμβάσεων. 
Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. 273/2021 απόφ. 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΤΩΩ9Ν-8ΡΟ) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και 
να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη. 
 
7. Εγγύηση Συμμετοχής: 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό του ύψους 5.160,00 ευρώ, η οποία θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, ήτοι μέχρι την 12/11/2022 
 
8. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
9. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 
Ορίζεται η  19/01/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  π.μ. 
 
10. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84(Α' 188). 
 
11. Χρηματοδότηση Έργου 
Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 319.920,00€ από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣΣΑ: 0011041245 (Κ.Α. Εξόδων 30-7336.0100 
τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού). 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ. 
Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον δαπανών», η διαχείριση των οποίων θα 
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016) 
 
12. Προθεσμία Εκτέλεσης 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την 
ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης. 
Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες. 
 
13. Διαδικασίες προσφυγής 
Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης 
 
14. Λοιπές πληροφορίες 
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής 
Αχαΐας 

 
 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας 
 
 

Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς  
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