
                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

(Ε.Σ.Θ.Α.) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/08/2021 
ΑΡ. ΠΡΩΣ.:9376 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΑ 2014 -2020» 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΟΧΗ» 

 
ΜΕΣΡΟ:(8.3.3.)Άρθρο 63. Εφαρμογή ςτρατηγικών τοπικήσ ανάπτυξησ  

(ςυμπ. οι δαπάνεσ λειτουργίασ και ο ςυντονιςμόσ) 
 

ΔΡΑΗ: Δημόςιεσ επενδφςεισ για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. 
 

Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» με  
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Τ.Θ.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

τησ πράξησ: 

 «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ. ΑΜΜΟΤΔΙΑ» 

 
Ο Δικαιοφχοσ Δήμοσ Πάργασ , προκθρφςςει ανοικτό διαγωνιςμό µζςω του Ε..Η.∆.Η.. ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Α’ 147), του Ν.4782/2021, κ.α. όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν 
ςιμερα για τθν επιλογι αναδόχου  καταςκευισ του ζργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗΝ 
Σ.Κ. ΑΜΜΟΤΔΙΑ»  (CPV  45212130-6) με προχπολογιςμό : 120.806,45   Ευρϊ  (πλζον Φ.Π.Α.). 

 
Ο κωδικόσ Ο.Π.. του ζργου είναι:5074432 και πρόκειται για το υποζργο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ. ΑΜΜΟΤΔΙΑ». 

 
Σο ζργο ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ. ΑΜΜΟΤΔΙΑ ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ 
εργαςιϊν:  
α) κατθγορία Χωματουργικά, με προχπολογιςμό  944,48 ευρϊ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα)  
β) κατθγορία Σεχνικά Ζργα, με προχπολογιςμό 93.924,75 ευρϊ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα)  
γ) κατθγορία Οδοςτρωςία, με προχπολογιςμό 9.149,43 ευρϊ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα),  
δ) κατθγορία Πράςινο, με προχπολογιςμό 10.587,85 ευρϊ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα),  
ε) κατθγορία Ηλεκτρομθχανολογικά, με προχπολογιςμό 6.104,88 ευρϊ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ  και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) 
 
Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του ζργου, με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό 
κεϊρθςθσ 29/2020 από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Πάργασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 
120.806,45  ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 149.800,00 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ελεφκερθ, πλιρθσ , άμεςθ και 

δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο  

χϊρο θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί τθσ πφλθσ (www.Promitheus.gov.gr) ,ςτο ΚΜΗ∆Η, κακϊσ και ςτθν 

ιςτοςελίδα (www.dimospargas.gr) τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

        

http://www.dimospargas.gr/
ΑΔΑ: 6Λ52ΩΞ0-Ζ73



                                                                                             

 

 

     Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

 
   Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε  Σζςςερεισ  (4) Μινεσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

    Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν
  
 ορίηεται θ: 20.09.2021   

θμζρα   Δευτζρα    και ϊρα   10:00  π.μ. . Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των 

προςφορϊν ορίηεται θ  24.09.2021 ,  θμζρα  Παραςκευι  και ϊρα  10:00 π.μ.   

 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του 

άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα   Ζξι (6)  μθνϊν
 
, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

 

Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που δραςτθριοποιοφνται  
ςτισ  κατθγορίεσ  των  ζργων :  Οικοδομικϊν και  Οδοποιίασ  και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 
    
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ Φ.Π.Α. (κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016) και ανζρχεται ςτο 
ποςό, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, των Δφο  Χιλιάδων Σετρακοςίων  Δζκα  Επτά ευρϊ και  μθδζν 
λεπτϊν 2.417,00 ΕΤΡΩ και θ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο Διμο 
Πάργασ. Η ιςχφσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ.  
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που 
προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κακϊσ και όςα αναφζρονται 
ςτο άρκρο 3 τθσ Διακιρυξθσ. 
Η προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι τζςςερισ (4) μινεσ. 

 
Σο ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΑ 2014-2020" με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Σ.Θ.Α. και ςυγκεκριμζνα από την Α Ε0861. 
Ο Κωδικόσ Πράξησ Α (Κωδικόσ Ενάριθμου) του ζργου είναι 2021Ε08610048 

 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιοφχο Διμο Πάργασ, 
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Γιαννόπουλοσ Γεϊργιοσ (τθλ.: 2684029213,15,16 Φαξ: 2684029214), τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 

 
 Καναλάκι, 31/08 /2021 

Ο  Δικαιοφχοσ  
 
 

Δήμαρχοσ Πάργασ 
Ζαχαριάσ Νικόλαοσ 
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