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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
 

 

<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΓΕΦΥΡΩΝ  >  
 
 

 
(ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002    
  
70.000,00 € 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

     Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς   προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  > προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.451,61 € στην κατηγορία 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ  και συνολικής δαπάνης 70.000,00€ (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α.).  

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 541 με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100002  και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κρατήσεις.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες δέκα   (210) 

ημερολογιακές ημέρες. από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις  25-7-2018, το έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία  Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε.Καστοριάς,  Μεγ.Αλεξανδρου -Διοικητηριο 3ος  Όροφος. 

Πληροφορίες κ.Στρέζου  Ζωή, τηλ.: 2467350227. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο 

διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει.  

Τα συμβατικά τεύχη του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  της Περιφερειακής Ενότητας 

Καστοριας :kastoria.pdm.gov.gr,.  

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία  της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ της Π.Ε.Καστοριας –

Διοικητήριο 3ος όροφος Καστοριά , στις 26-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π/μ(ώρα λήξης 

παραλαβής προσφορών)  με  το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα 

διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 

γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα  της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριας 

:kastoria.pdm.gov.gr,.  

. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που 

καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή στην Α1 τάξη και άνω στην 

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ . 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε:  

i) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,  

ii) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),   

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και   

iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παρα γράφου και έχουν 
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συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων..  

    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι μένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).   

     Προκαταβολή  δεν θα χορηγηθεί. 

 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό  δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  6 μήνες από την ημερομηνία 

υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).  

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016,.  

    Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Δυτ.Μακεδονίας.  

 Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, και  

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσα Αρχής  . 

. 

 
 

                     Καστοριά       11-7-2018 
Ο Περιφερειάρχης 

Δυτικής Μακεδονίας 
 
 
 

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS KARYPIDIS
Ημερομηνία: 2018.07.11 11:05:22 EEST
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