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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣ/ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΕΡΓΟ   : 
 
 

 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 
 

«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΜΟΤ  ΣΟ 
ΑΓΡΟΚΣΗΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΓΟΤ 
ΟΡΕΣΙΚΟΤ» 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ 2021/Π.Ε.ΚΑΣΟΡΙΑ 

 
 
200.000,00 € 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Η Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ/Π.Ε. Καςτοριάσ προκθρφςςει δθμόςιο θλεκτρονικό μειοδοτικό 
διαγωνιςμό με ανοιχτι διαδικαςία, για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΔΑΜΟΤ  ΣΟ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΓΟΤ ΟΡΕΣΙΚΟΤ »προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 
161.290,17 € ςτθν κατθγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑκαι ςυνολικισ δαπάνθσ 200.000,00€ (μαηί με τθν δαπάνθ για 
Φ.Π.Α.).  

Το ζργο χρθματοδοτείται από τοΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ 2021/Π.Ε.ΚΑΣΟΡΙΑ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κρατιςεισ.  

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε τριακόςιεσ εξήντα (360)ημερολογιακζσ 
ημζρεσ. από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με το ςφςτθμα προςφοράσ επιμζρουσ ποςοςτϊν 
ζκπτωςθσ, ςε ςυμπλθρωμζνο τιμολόγιο ομαδοποιθμζνων τιμϊν τθσ Υπθρεςίασ και ζλεγχο ομαλότθτασ των 
επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ.  

Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 95 παρ. 2α του ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα & το άρκρο 3 τθσ οικείασ διακιρυξθσ. Κριτιριο 
για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ: www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.  

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ Δευτζρα17-01-
2022καιϊρα 10.00 π.μ. 

Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από αρμόδια επιτροπι ςτα γραφεία τθσ Δ.Τ.Ε. 
ΠΕ Καςτοριάσ (Διοικθτιριο, 3οσ όροφοσ)την Παραςκευή 21-01-2022και ϊρα 10:00 π.μ. 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν 
οριςκείςα θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ 
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται θλεκτρονικά ςτουσ προςφζροντεσ πζντε (5) 
τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςτον ελεφκερα προςβάςιμο χϊρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και ςτθ νζα αυτι 
θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί 
να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων 
εδαφίων.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθν καταςκευι ζργωνΟΔΟΠΟΙΪΑ και 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 ΣΔΣ, 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 Συμφωνίασ, 
κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
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ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.  Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ, Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 3 (β) 
του άρκρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ 
μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου 
για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) κατθγορίασ ΟΔΟΠΟΙΪΑςτην Α2 
τάξηκαι άνω. 

Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε 2% επί του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ ΦΠΑ, 
δθλαδι 3.230,00€, κα απευκφνεται ςτον κφριο του ζργου : Περιφζρεια Δυτ.Μακεδονίασ- Περιφερειακή 
Ενότητα Καςτοριάσι ςτο φορζα καταςκευισ του ζργου: Δ/νςη Σεχνικών Ζργων –Περιφερειακή Ενότητα 
Καςτοριασκαι κα ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο των 10 μθνϊν & 30 θμερϊν, από τθν θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν ιτοι μζχρι τθν 17-12-2022. 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ, ςτο ΚΗΜΔΗΣ, 
www.promitheus.gov.grκακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ kastoria.pdm.gov.gr (ςτο 
ςφνδεςμο Ενθμζρωςθ πολιτϊν – Διακθρφξεισ / Προκθρφξεισ). 

 
 

Ο Περιφερειάρχησ  
Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 
 
 

Γεωργιοσ  Καςαπίδησ 
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