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Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Σαμείου «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

της πράξης: 

 «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΤ» 

 
Ο Δικαιοφχοσ Διμοσ Πάργασ διακθρφττει ότι τθν 01.11.2022  του μθνόσ  Νοεμβρίου  του ζτουσ 2022 
θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν) ςτο Δθμαρχείο του Διμου 
Πάργασ, κα διεξαχκεί με ανοιχτι διαδικαςία Δθμοπραςία μζςω του εκνικοφ ςυςτιματοσ 
θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) 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: «ΑΝΑΠΛΑΘ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΤ». 
 
Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του ζργου, με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό 
κεϊρθςθσ 12/2022 από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Πάργασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 
302.419,36  ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 375.000,00 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 ΚΘΜ∆Θ, κακϊσ και ςτθν 

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

        

Θ διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.) 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που δραςτθριοποιοφνται  
ςτισ  κατθγορίεσ  των  ζργων :  Οικοδομικϊν , Οδοποιίασ και Τδραυλικϊν  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 Ζξθ Χιλιάδων αράντα Οχτϊ ευρϊ και  αράντα λεπτϊν 
6.048,40 ΕΤΡΩ και θ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο Διμο Πάργασ. Θ 
ιςχφσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

Kαναλλάκι    14  Οκτωβρίου 2022 
Αρικμ. Πρωτ.:  
 

11826 

mailto:g.giannopoulos1@gmail.com
http://www.dimospargas.gr/
ΑΔΑ: 69ΣΒΩΞ0-ΩΨΑ



                                                                                             

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. 
Θ προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι τζςςερισ (4) μινεσ. 

 
Το ζργο χρηματοδοτείται Χρθματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράςινου Σαμείου «ΔΡΑΕΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΗΤΓΙΟΤ» και ίδιουσ πόρουσ του Διμου Πάργασ. 
 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

 
 
 

 Καναλάκι, 14/10/2022 
Ο  Δήμαρχος  

 
 

Δήμαρχος Πάργας 
Ζαχαριάς Νικόλαος 
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