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Καναλλάκι,    23  /  12  / 2022 
Αρ.  πρ. : 14946 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 
ΜΕΣΡΟ 4: ΕΠΕΝΔΤΕΙ Ε ΤΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 

ΔΡΑΗ 4.3.4 ΒΕΛΣΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ 
ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ 

 
Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» 

με ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

τησ πράξησ: 

«Αναβάθμιςη οδικοφ δικτφου Δήμου Πάργασ για την πρόςβαςη ςε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ» 

Ο Δικαιοφχοσ Διμοσ Πάργασ, προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό *ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)+ για τθν ανάκεςθ του 
ζργου «Αναβάκμιςθ οδικοφ δικτφου Διμου Πάργασ για τθν πρόςβαςθ ςε γεωργικι γθ και 
κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ» (CPV:45233222-1), Κωδικόσ ΝUTS: EL 541, με προχπολογιςμό 
383.064,52 € (πλζον Φ.Π.Α. 24%), (φνολο: 475.000,00 ευρϊ με τον Φ.Π.Α.) 

Σο ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: α) κατθγορία Χωματουργικά, με 
προχπολογιςμό 9.237,10€ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατθγορία Σεχνικά 
Ζργα, με προχπολογιςμό 12.284,92€ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) 
κατθγορία Οδοςτρωςία με προχπολογιςμό 43.665,55€ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), δ) κατθγορία Αςφαλτικά με προχπολογιςμό 314.110,22€ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Σο παρόν ζργο αφορά τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ αςφάλειασ υφιςτάμενου 
οδικοφ δικτφου ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ και επιχειριςεισ του 
πρωτογενοφσ τομζα. 

   Οι αγροτικοί δρόμοι που διαπραγματεφεται θ παροφςα πρόταςθ, είναι οι παρακάτω: 
         1. Μεςοπόταμοσ δρόμοσ μικουσ 570,62 μζτρων  
         2. Καναλάκι δρόμοσ μικουσ 1.596,56 μζτρων  
         3. Νάρκιςςοσ δρόμοσ μικουσ 1.484,71 μζτρων 
         4. Κάτω Δεςποτικά δρόμοσ μικουσ 1.002,22 μζτρων 
         5. Κλειςοφρα δρόμοσ μικουσ 983,38 μζτρων. 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ 

 

 

 
 
 

 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

ΑΔΑ: Ψ1ΙΒΩΞ0-989
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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 τθσ ανακζτουςασ αρχισ (dimospargas.gr) 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα κατθγορίασ Οδοποιίασ 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. 

Ωσ ημερομηνία και ώρα λθξησ τησ προιεςμίασ υποβολθσ των προςφορών   ορίζεται η:  
09.01.2023    ημέρα   Δευτέρα     και ώρα   10: 00 π.μ. Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικθσ 
αποςφράγιςησ  των προςφορών ορίζεται η  16.01.2023 ,  ημέρα   Δευτέρα     και ώρα   10: 00 
π.μ. , θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί 
ςφμφωνα με αντίςτοιχα άρκρα του ν. 4412/2016. 

Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.  

       Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ   
        προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

Κάκε  προςφζρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προςφορά.  
Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.  
Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται παραπάνω, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. 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 τθ  διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2  ζωσ  1.4  τθσ  Κοινισ  
Τπουργικισ  Απόφαςθσ  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν 
και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν  με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν  του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 2% επί 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. ιτοι επτά χιλιάδεσ εξακόςια εξιντα ζνα 
ευρϊ και είκοςι ζνα λεπτά (7.661,29 €) .Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον 
για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ 
του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα 14 μθνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ  
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτο Μζτρο 4 του Προγράμματοσ Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014 
– 2020 με Κωδικό Ο.Π..Α.Α. (0036137473).  

ΑΔΑ: Ψ1ΙΒΩΞ0-989
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Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, μζχρι του ποςοφ 15% τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ.  

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε εκατό ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν 
θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του 
ζργου αναφζρονται ςτθν Ε..Τ. 

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο δθλαδι  τθν  Οικονομικι  
Επιτροπι  του  Διμου  Πάργασ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ, να παραλαμβάνουν τα ςυμβατικά τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, υγγραφι Τποχρεϊςεων κ.λ.π.) από τθν ζδρα του Δικαιοφχου 
Αχζροντοσ 29 ςτο Καναλλάκι  (και διεφκυνςθ), μζχρι τισ  02.01.2023. 

Το ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 - 2020" 
με ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του ζργου είναι 2022ΣΕ08210035. 

 
 
 
 
 

 Καναλάκι, 23/12/2022 
Ο  Δικαιοφχοσ  

 
Δήμαρχοσ Πάργασ 

 
Ζαχαριάσ Νικόλαοσ 
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