
               
 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΕΡΓΧΝ 

ΕΡΓΟ: 
 

«Ανηιπλημμςπική πποζηαζία, 
διεςθεηήζειρ και αποκαηαζηάζειρ 
ζηην πεπιοσή ηος Γπάμμος» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 246.000,00 € 

  

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

1. Η Δηεϊζσλζε Τετληθϋλ Έργφλ Π.Ε. Καζηορηάς, προθερϊζζεη «ανοισηή διαδικαζία» επηιογής 
αλαδωτοσ ηοσ άρζροσ 27 ηοσ Ν.4412/2016 κέζφ ηοσ ζσζηήκαηος ειεθηροληθϋλ δεκοζίφλ ζσκβάζεφλ 
κε θρηηήρηο αλάζεζες ηελ πιέολ ζσκθέροσζα απω οηθολοκηθή άπουε προζθορά κε βάζε ηε ηηκή γηα ηο 
έργο «Ανηιπλημμςπική πποζηαζία, διεςθεηήζειρ και αποκαηαζηάζειρ ζηην πεπιοσή ηος 
Γπάμμος» κε προψποιογηζκω 246.000,00 εςπώ (με Φ.Π.Α.).  
Το έργο αποηειείηαη απω ηελ αθωιοσζε θαηεγορία εργαζηϋλ: Τδπαςλικά : 198.387,10 € (δαπάλε 
εργαζηϋλ, ΓΕ & ΟΕ , απρωβιεπηα θαη αλαζεϋρεζε) θαη Φ.Π.Α. (24%): 47.612,90 €. 

2.  Οη ελδηαθερωκελοη κποροϊλ λα παραιάβοσλ ηα ζσκβαηηθά ηεϊτε ηοσ δηαγφληζκοϊ 
ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ Τσποποηεκέλοσ Εληϊποσ Υπεϊζσλες Δήιφζες (Τ.Ε.Υ.Δ.) ζηολ τϋρο 
«ειεθηροληθοί δηαγφληζκοί» ηες πϊιες www.promitheus.gov.gr θαζϋς θαη απω ηελ ηζηοζειίδα ηες 
Περηθερεηαθής Ελωηεηας Καζηορηάς (kastoria.pdm.gov.gr) .   
Πιεροθορίες ζηο ηει.: 24673 50223, Fax: 24673 50359, αρκωδηα σπάιιειος γηα επηθοηλφλία: Νηθοιέηηα 
Νάλοσ. 

3.  Χρ ημεπομηνία και ώπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών ορίδεηαη ε  

04-06-2020, εκέρα Πέμπηη θαη ϋρα 10.00. π.μ. Η οηθολοκηθή προζθορά ηφλ δηαγφληδοκέλφλ ζα 
σποβιεζεί κε ηο ζύζηημα ςποβολήρ πποζθοπάρ επιμέποςρ ποζοζηών έκπηωζηρ ζϊκθφλα κε ηο 
άρζρο 95 παρ. 2 (α) ηοσ Ν.4412/2016.  

4.  Χρ ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών ορίδεηαη ε 9-06-2020, 
εκέρα Σπίηη θαη ϋρα 10.00. π.μ ζηα γραθεία ηες Δηεϊζσλζες Τετληθϋλ Έργφλ Περηθερεηαθής Ελωηεηας 
Καζηορηάς, Δηοηθεηήρηο Καζηορηά 52100 (3ος ωροθος). 

5. Σηολ δηαγφληζκω γίλοληαη δεθηοί: α) προζθέροληες (θσζηθά ή λοκηθά πρωζφπα) ποσ είλαη 
εγθαηεζηεκέλοη ζηελ Ειιάδα, εγγεγρακκέλοη ζηο Μ.Ε.Ε.Π. θαη αλήθοσλ ζηελ Α2 Σάξη και άνω γηα έργα 
θαηεγορίας Τδπαςλικών, θαη β) προζθέροληες ποσ είλαη εγθαηεζηεκέλοη ζε ιοηπά κέιε ηες 
Εσρφπαχθής Έλφζες προζθοκίδοληας ηης δειϋζεης θαη πηζηοποηεηηθά ποσ περηγράθοληαη ζηο 
Παράρηεκα ΦΙ ηοσ Προζαρηήκαηος Α ηοσ Ν.4412/2016.  

6. Γηα ηε ζσκκεηοτή ζηο δηαγφληζκω απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγσεηηθής επηζηοιής ζσκκεηοτής ϊυοσς 
3.965,00  εςπώ. Ο τρωλος ηζτϊος ηφλ προζθορϋλ είλαη έξι (6) μήνερ απω ηελ εκεροκελία σποβοιής 
ηφλ προζθορϋλ.  

7. Το έργο τρεκαηοδοηείηαη απω ηο Ππόγπαμμα Δημοζίων Επενδύζεων  (ΑΕΠ 541) κ.ε 
2014ΕΠ54100001 κε ηο ποζω ηφλ 246.000,00 εςπώ με Φ.Π.Α. θαη σπωθεηηαη ζηης θραηήζεης ποσ 
προβιέποληαη γηα ηα έργα ασηά. 

8.  Το αποηέιεζκα ηες δεκοπραζίας ζα εγθρηζεί απω ηελ Οηθολοκηθή Επηηροπή ηες Περηθέρεηας Δσηηθής 
Μαθεδολίας. 

 
Καζηοπιά  15 - 05 - 2020 

Ο Πεπιθεπειάπσηρ  
Δςηικήρ Μακεδονίαρ 

 
 
 

Γεώπγιορ Καζαπίδηρ 
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