
 

       

 
 

                                                                                                                                       Καναλλάκι  31.01.2023 
                                                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 1002/31.01.2023 

  
ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ 

Σου ζργου: 

 «ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΟΝ ΔΘΜΟ ΠΑΡΓΑ» 

 
  Ο Δικαιοφχοσ Δήμοσ Πάργασ διακθρφττει ότι τθν  20.02.2023   του μθνόσ  Φεβρουαρίου  του ζτουσ 2023  
θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 10:00 π.μ. (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν), 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: «ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΟΝ ΔΘΜΟ ΠΑΡΓΑ».  

 
 

Σο ζργο «ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΟΝ ΔΘΜΟ ΠΑΡΓΑ» ςυντίκεται από τθν ακόλουκθ κατθγορία 
εργαςιϊν:  
α) κατθγορία  Χωματουργικά – Κακαιρζςεισ  , με προχπολογιςμό 58.443,50  ευρϊ (δαπάνθ εργαςιών),  
β) κατθγορία Κράςπεδα- Πλακοςτρϊςεισ, με προχπολογιςμό 1.084.954,20 ευρϊ (δαπάνθ εργαςιών),  
γ) κατθγορία Δίκτυα Τδραυλικά , με προχπολογιςμό 92.969,80 ευρϊ (δαπάνθ εργαςιών),  
δ) κατθγορία ιμανςθ , με προχπολογιςμό   70.983,03 ευρϊ (δαπάνθ εργαςιών),  
 
Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του ζργου, με βάςθ τθ μελζτθ , ανζρχεται ςτο ποςό των 
1.809.074,67   ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των  2.243.352,58  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 :  Οδοποιίασ  και  Οικοδομικϊν 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. 
 
Ωσ θμερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών   ορίηεται θ: 20.02.2023     θμζρα   
Δευτζρα    και ώρα   10:00  π.μ. .Ωσ θμερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορών 
ορίηεται θ  27.02.2023 ,  θμζρα   Δευτζρα    και ώρα  10:00  π.μ.   

Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί ςφμφωνα με αντίςτοιχα 
άρκρα του ν. 4412/2016. 

http://www.dimospargas.gr/
ΑΔΑ: ΡΦΖ9ΩΞ0-Ω2Σ



 

       

Θ 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 ΕΘΔΘ, 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 (ΕΘΔΘ - 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 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)». 
 
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  Σριάντα  Πζντε    Χιλιάδων  Σετρακόςια  Ογδόντα Δφο ευρϊ και  μθδζν  λεπτϊν  του 
ευρϊ (35.482,00  ευρϊ) 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.  
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 οκτϊ   (8) μινεσ. 

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. 

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

 
Σο ζργο χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ «Πρόγραμμα βελτίωςθσ οδικισ αςφάλειασ» 
(ΑΔΑ:Ψ5Π346ΜΣΛ6-4ΒΕ) μζςο τθσ Δράςθσ 16631 «Πρόγραμμα βελτίωςθσ οδικισ αςφάλειασ ςτο εκνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικόσ ΟΠ ΣΑ 5180769) με χρθματοδότθςθ από το  ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΘ 
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΘΣΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» με τη χρηματοδότηςη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ –NextGenerationEU. 
 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν  Οικονομικι  επιτροπι   του  Διμου  Πάργασ. 
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,   31.01.2023 
Ο  Δικαιοφχοσ  

 
 

Δήμαρχοσ Πάργασ 
Ηαχαριάσ Νικόλαοσ 
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