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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΔΗΜΟ  ΠΑΡΓΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

  

Καναλλάκι,    13  /  05  / 2022 
Αρ.  πρ. : 4936 

 

Ταχ. Δ.: Αχέροντος 29 
ΤΚ 48062 Καναλλάκι  
Τηλ. : 2684029213,15,16 
Φαχ : 2684029214 
Πληρ.: Γιαννόπουλος Γεώργιος 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΓΑ 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020» (ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΤ 2021ΕΠ21810004) ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ 

Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ :  

  CPV: 45213270-6 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

(Ε..Η.ΔΗ..) ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 
 
Ο Διμοσ Πάργασ, προκθρφςςει ανοιχτι διαδικαςία για τθν ανάκεςθ του ζργου: «Κατασκευή Πράσινου 

ημείου Δήμου Πάργας» με ςυνολικό προχπολογιςμό 482.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ , με CPV: 

45213270-6 (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ςτακμοφσ ανακφκλωςθσ) και κωδικό NUTS: EL541 

 

Σο ζργο ςυντίκεται από κατθγορίεσ εργαςιϊν: ΟΔΟΠΟΙΙΑ προχπολογιςμοφ 59.721,78 € (δαπάνθ εργαςιϊν, 

ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προχπολογιςμοφ 237.906,63 € (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ & 

ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%) και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προχπολογιςμοφ 91.010,94 € (δαπάνθ 

εργαςιϊν, ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%). 

 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν   ορίηεται θ: 31/05/2022    θμζρα   
Δευτζρα    και ϊρα   08:00  π.μ.   
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορϊν ορίηεται θ  09/06/2022,  θμζρα   
Πζμπτθ   και ϊρα  08:00  π.μ.   
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο άρκρο 95 παρ. 2α) του Ν.4412/2016. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. 

Αφξων Αρικμόσ υςτιματοσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ: …….. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και 

να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 

ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 τθσ Κοινισ Τπουργικισ 
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Απόφαςθσ με αρικμ. 166278/25.06.2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 τεφχοσ Β) «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 

που αφοροφν τθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 

ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)». 

 

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψθφιακά, 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, επί ποινι απόρριψθσ τθσ Προςφοράσ, προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ 

τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ και να παραλαμβάνουν τα ςυμβατικά τεφχθ του 

διαγωνιςμοφ  από τθν ζδρα του Δικαιοφχου  ΑΧΕΡΟΝΣΟ 29 ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ κακϊσ και από τθν ιςτοςελίδα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ www.dimospargas.gr. (αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για πλθροφορίεσ Γιαννόπουλοσ Γεϊργιοσ 

τθλ.: 2684029213-15-16, Φαξ:2684029214) 

 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, 

κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Πάργασ ςτθν διεφκυνςθ www.dimospargas.gr. Σα ζξοδα 

δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. 

Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2684029213,15,16, FAX επικοινωνίασ 2684029214, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για 

επικοινωνία Γιαννόπουλοσ Γεϊργιοσ. 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ 

και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ), 

ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ 

με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ 

τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τισ   20/05/2022  θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 26/05/2022 

 

το διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν: 

1. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα κατθγορίασ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεςτθμζνα: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.dimospargas.gr/
http://www.dimospargas.gr/
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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, 5, 6 και 7 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 γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

3. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και τθσ 

παρ. 1 (γ) και (ε) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν 

ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί 

ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ 

φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ. κοινοπραξία). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ (2% επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α.) θ οποία απευκφνεται ςτο φορζα καταςκευισ του ζργου, 

ιτοι τον Διμο Πάργασ και ανζρχεται ςτο ποςό των 7.775,0 ευρώ, ενϊ δε γίνεται δεκτι αν ζχει χρόνο ιςχφοσ 

μικρότερο των δζκα (10) μθνϊν και 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ . 

Σο χρονικό διάςτθμα δζςμευςθσ για τθν προςφορά είναι δζκα (10) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ.  

Οι προςφορζσ κα ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020», με ςυγχρθματοδότθςθ από το Σαμείο υνοχισ και από ιδίουσ πόρουσ 

(κωδικόσ ΟΠ: 5050864 και κωδικόσ ΑΕ: 2021ΕΠ21810004). 

Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον ανάδοχο ζωσ 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 

ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ καταβολισ από τον ανάδοχο ιςόποςθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ ςφμφωνα με τα άρκρα 72 και 150 του Ν. 4412/2016. 

Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ, από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Πάργασ. 

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΓΑ 
 

 ΖΑΧΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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