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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρϊπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

Γρεβενά   24/11/2021 
Αριθ. Πρωτ.:   16111 

 

      
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»                        

ΜΕΣΡΟ 19: «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 
-2020 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2: «ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δ ΔΡΑΕΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΜΕΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD/LEADER)» 

ΔΡΑΗ 19.2.4: «ΒΑΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ & ΑΝΑΠΛΑΗ ΧΩΡΙΩΝ Ε ΑΓΡΟΣΙΚΕ  ΠΕΡΙΟΧΕ» 
ΤΠΟΔΡΑΗ 19.2.4.3: «τήριξη για επενδφςεισ για δημόςια χρήςη ςε υπηρεςίεσ και υποδομζσ 

αναψυχήσ, ανάπλαςησ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πληροφορίεσ και τουριςτικζσ 
υποδομζσ μικρήσ κλίμακασ»  

 

Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  
ΜΔΧ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

(Δ..Η.ΓΗ..) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 
 

Ο Γήκαξρνο Γξεβελώλ 
δηαθεξύζζεη 

 

αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ  

“ΔΑΙΚΗ ΑΝΑΨΤΧΗ ΣΗ ΘΕΗ “ΛΑΣΝΑ” ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΣΙΟΤ 
“ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗ – ΚΡΕΜΑΣΟ” ΚΝΙΔΗ ΔΗΜΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” 

 
Ο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο είλαη 63.629,03 €, κε ηε δαπάλε ησλ εξγαζηώλ: 49.995,26  €, 

ηε δαπάλε ησλ Γ.Δ. & Ο.Δ. (18%): 8.279,15 €, ηε δαπάλε ησλ απξνβιέπησλ (15%), 8.141,16 

€, αλαζεώξεζε:  1.213,46 €, ηε δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α. (24%): 15.270,97 €. 

 

Τν έξγν ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ : 

 

α) θαηεγνξία Α -Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο κε Πξνϋπνινγηζκό  8.270,22 € 

β) θαηεγνξία Β - Καηαζθεπέο μύιηλεο ή κεηαιιηθέο κε Πξνϋπνινγηζκό  36.636,79 € 

γ) θαηεγνξία Γ – Δξγαζίεο πξαζίλνπ κε Πξνϋπνινγηζκό  1.088,25 € 
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Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Π.Α.Α. )  2014 -  

2020 σγτρημαηοδόηηζη Ε.Γ .Σ .Α.Α.  (ΠΔΕ:  Α 082/1  )  Ο κωδικός ηοσ έργοσ ε ίνα ι  

2017Ε08210000.  
  

 

 

1. Ο θσδηθόο Ο.Π.Σ.Α.Α. ηνπ έξγνπ είλαη: 0011237440  θαη πξόθεηηαη γηα ην ππνέξγν κε 

ηίηιν «ΔΑΙΚΗ ΑΝΑΨΤΧΗ ΣΗ ΘΕΗ “ΛΑΣΝΑ” ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΣΙΟΤ 
“ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗ – ΚΡΕΜΑΣΟ” ΚΝΙΔΗ ΔΗΜΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ». 

 

CPV ηνπ έξγνπ: 43325000-7 

Η ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ Κ.Α: 64.7341.047  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ. 
 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147), όπσο απηόο ηζρύεη 

θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο Πεξηιεπηηθήο Γηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζηνλ 

Διιεληθό ηύπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ΓΗΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ, θαζώο θαη κε 

ηνπο όξνπο ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ 

«αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ 

απηνύ. 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ Ν. 4412/2016. Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη 

κόλν κία πξνζθνξά, δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ θαη δε γίλνληαη 

δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. 
  
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 
 

Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη πεξηγξαθή & νπζηώδε 

ραξαθηεξηζηηθά απηνύ δίδνληαη ζηα άξζξα 11.2 θαη 11.3 ηνπ ηεύρνπο ηεο Αλαιπηηθήο 

Γηαθήξπμεο. 
 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο, από ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.  
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ, ζε ειεθηξνληθό θάθειν ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο. 
  
Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

13-12-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 15:00. 
 

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 20-

12-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00. 
 

Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνύο ιόγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ 

νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε 

θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο “Δπηθνηλσλία”,  πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 

εκεξνκελία,  θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθόζνλ 

δηαζέηεη, θαζώο θαη ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί 

δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ή δελ ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δύν πξνεγνύκελσλ 

εδαθίσλ.  
 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο έρνπλ: 
…. Όπσο αλαθέξνληαη ζηα  Άξζξα 21 θαη 23 ηεο δηαθήξπμεο …  

 
Ηκεδαπνί δηαγσληδόκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ, πνπ 

θαιύπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη: 

α.Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.)., εθόζνλ αλήθνπλ:  

i. -Γηα έξγα θαηεγνξίαο πξαζίλνπ, ζηηο ηάμεηο Α1 θαη άλσ, ζηειερσκέλεο κε Γαζνιόγνπο ή Τερλ. 

Γαζνπνλίαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΜΔΚ αλαιόγνπ ηάμεσο πηπρίνπ ζύκθσλα κε ην άξ. 7 

παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 146/88. 

ii. -Γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθώλ, ζηηο ηάμεηο Α1 θαη άλσ,  

-Γηα έξγα θαηεγνξίαο Πξαζίλνπ, ζηηο ηάμεηο Α1 θαη άλσ, ζηειερσκέλεο κε Γαζνιόγνπο ή Τερλ. 

Γαζνπνλίαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΜΔΚ αλαιόγνπ ηάμεσο πηπρίνπ ζύκθσλα κε ην άξ. 7 

παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 146/88.  

 

β.Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηώλ Γαζνηερληθώλ Έξγσλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεσο Γαζώλ 

εθ’ όζνλ αλήθνπλ: 

-Γηα έξγα θαηεγνξίαο Δηδηθώλ Γεκνζίσλ Γαζνηερληθώλ Έξγσλ (ΔΓΓΔ), ζηηο ηάμεηο Β’ θαη άλσ. 

 

 

Γηα ην δηαγσληζκό θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7 

ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.  
 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγωληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.272,58  €  επξώ . 
 

Σηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15.2 ηεο Αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 

ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο, ήηνη γηα έληεθα (11) κήλεο, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 
 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 16 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 
 

Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο, ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο 
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www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΓΗΣ, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

dimosgrevenon.gr  
 

Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 02-12-2021 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε 

όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν ζηηο  

07-12-2020. 
 

Τα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο 

δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξύλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ 

πξώην ινγαξηαζκό πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Τα έμνδα δεκνζηεύζεσλ ησλ ηπρόλ πξνεγνύκελσλ 

δηαγσληζκώλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ 

λόκνπ δεκνζηεύζεσλ βαξύλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη από ηηο πηζηώζεηο ηνπ 

έξγνπ. 

 

Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ. 

 
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηνλ ππάιιειν ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ (ηει.: 2462353265 Καξαγηάλλε Νηθόιαν fax: 2462353436) θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο. 

 

 
Ο Γήκαξρνο  

 

 

Γεώξγηνο Γαζηακάλεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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