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ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ 

ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Δ.Γ.Σ.Α.Α.) 

Ζ Δσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014 – 2020» 

 
 

 

 
 

ΜΔΣΡΟ 4 Δπενδύζειρ ζε ςλικά ζηοισεία ηος ενεπγηηικού 
Τπομέηπο 4.3 - ηήπιξη για επενδύζειρ ζε ςποδομέρ πος ζςνδέονηαι με ηην ανάπηςξη, ηον 

εκζςγσπονιζμό ή ηην πποζαπμογή ηηρ γεωπγίαρ και ηηρ δαζοκομίαρ 

 
             Η πίζηωζη πποέπσεηαι από ηο Ππόγπαμμα «Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Δλλάδαρ 2014 
– 2020» με ζςγσπημαηοδόηηζη από ηο Δ.Γ.Σ.Α.Α. 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣO EΡΓΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

«ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΣΤΛΙΓΑ» 

Ο Γηθαηνχρνο Γήκνο ηπιίδαο, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ ΜΔΩ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Δ..Η.ΓΗ..) πζηεκηθφο Αξηζκφο 
196317, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΓΗΜΟΤ 

ΣΤΛΙΓΑ» (CPV: 45233123-7 Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ για δεςηεπεύοςζερ οδούρ), 
Κσδηθφο ΝUTS: EL644 Φζηψηηδα/Fthiotida, κε πξνυπνινγηζκφ 403.225,81 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 

500.000,00€ 

Σν παξφλ έξγν αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε ηκήκαηα αγξνηηθψλ νδψλ ησλ Κνηλνηήησλ 
Αρηλνχ, Αριαδίνπ, Βαζπθνίινπ, Νέαο παξηηάο θαη Καξαβνκχινπ ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο, κήθνπο 

3.854 κ. πεξίπνπ θαη αθνξά ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ηεο νδνχ κε εξγαζίεο 
νδνζηξσζίαο  θαη αζθαιηφζηξσζεο ησλ  ρσκάηηλσλ νδψλ. 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν ρψξν, «ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί»  ηεο πχιεο  

www.promitheus.gov.gr, θαζψο  θαη  ζηελ  ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.stylida.gr) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ  αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

ηπιίδα 02/03/2023 

Αξ. Πξση. : 1942 

mailto:zisis@stylida.gr
mailto:kpapach@stylida.gr
http://www.stylida.gr/
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 24/03/2023 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 15:00 κ.κ.  θαη  σο  εκεξνκελία  θαη  ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  
ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 28/03/2023, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ λ. 

4412/2016. 

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ    πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Γεκφζηα Έξγα ζηελ θαηεγνξία έξγνπ ΟΓΟΠΟΙΙΆ  θαη πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 

θαη ησλ παξ. 1 (γ) θαη (ε)  ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. 

Κάζε  πξνζθέξσλ  κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν  κία  πξνζθνξά.  

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.  

Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν κέρξη δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη παξαπάλσ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε  απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΗΓΗ - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηε  δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2  έσο  1.4  ηεο  Κνηλήο  
Τπνπξγηθήο  Απφθαζεο  κε  αξ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ  κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ  

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο Ορηψ 
Υηιηάδσλ Δμήληα Σεζζάξσλ επξψ θαη Πελήληα Γχν Λεπηψλ (8.064,52) επξψ θαη ηζρχ κέρξη ηελ 

24/05/2024.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δέθα ηξεηο (13) κήλεο κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην Μέηξν 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2014 – 

2020 κε Κσδηθφ Ο.Π..Α.Α. (0035996934), ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΑΑ θαη 
είλαη εγγεγξακκέλν ζην ΠΓΔ κε ελάξηζκν 2022Δ08210039. 
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Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ 

εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ 

έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ. 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έρεη εθδνζεί ε  αξηζκ. 458/15-02-2023 ζχκθσλε γλψκε 

δεκνπξάηεζεο ηεο Δ.Τ. Δθαξκνγήο Άκεζσλ Δληζρχζεσλ & Σνκεαθψλ Παξακβάζεσλ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο. 

Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Δλλάδαρ 2014 - 
2020" με ζςγσπημαηοδόηηζη από ηο Δ.Γ.Σ.Α.Α. και ζςγκεκπιμένα:  

 ςλλογική Απόθαζη Ένηαξηρ ΑΔ 082/1 

 Δνάπιθμορ 2022Δ08210039  

 Απόθαζη ένηαξηρ ηος ΤΠΑΑΣ (ςπ'απιθμ. 4124 /29-09- 2022 με ΑΓΑ: 

9ΔΑ4653ΠΓ-9Λ6) 

 
 
 

Η ΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 
 
 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΔΡΓΙΟΤ 
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