
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

                               

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ            : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ»      
 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ»        
        
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
2014 – 2020»  ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ 
082/1, ΚΑΕ: 2018ΣΕ08210027 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ    :  0006120443 
      2014 - 2020 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  302.000,00 € 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 

 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 
Αριθμ.Πρωτ. 2181/19-03-2019 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

 
ΜΕΤΡΟ .… 

Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις»  
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» 

 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Παλαμά διακηρύττει ότι την 15

η
 του μηνός  Απριλίου του έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα και 

ώρα 15:00  (λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) στο Δήμο Παλαμά., θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό 
τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των 
ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την εκτέλεση 
του Έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ».  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή  19 Απριλίου 

2019  10:00 π.μ. 

 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006120443 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ». 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό  
242.020,73 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης  A.M. 
39/17 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαμά, ανέρχεται στο ποσό των 243.548,39 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 302.000,00ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα της Σύμβασης από την ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής http://www.palamas.gr και από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΑΑΔΗΣΥ πρότυπο τεύχος υπόδειγμα τύπου έργα κάτω των ορίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται ως εργοληπτικές επιχειρήσεις στον τομέα των δημοσίων έργων για έργα κατηγορίας 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.palamas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΞ84ΩΞΛ-2ΔΓ





   2/2 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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 δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 

 
Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. 
δηλαδή 4.870 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Παλαμά. Η 
ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι 
μέχρι 15 -11-2019.. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 
για διάστημα 6 (έξι) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από τα συμβατικά τέυχη. 
 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210027 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την προϊσταμένη Αρχή, που είναι η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Παλαμά μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά μετά την 
υπογραφή της σύμβασης). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Δικαιούχο Δήμο Παλαμά, αρμόδιος υπάλληλος Πέτρου Σωτηρία (τηλ.:2444350141 Φαξ:2444350117 ) και την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .(τηλ.: 2444350141, Φαξ:2444350117), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Κωδικός CPV: 45233222-1 ( Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας & ασφαλτόστρωσης ). 
 
Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα). 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης). 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

 Παλαμάς    19 / 03 /2019 
Ο  Δικαιούχος  

Για τον Δήμο Παλαμά 
Ο Δήμαρχος Παλαμά 

 
 
 

                           Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου  
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