
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 

ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ,ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 

19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 

19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για  δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής 

κλίμακας» 

Η πίστωση προέρχεται 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 

 

                                                                                         Ημερομηνία:30/8/2021 

                                                                                          Αριθ. Πρωτ.:8649 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

του έργου: 

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» 
 

 

    Ο Δήμαρχος Δωρίδος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την 
κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. 
ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» , με προϋπολογισμό 101.612,90 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011373049  και πρόκειται για το 1ο 
υποέργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ»» της 
πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό  96.426,11 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 1.401,10 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
με προϋπολογισμό 1.363,79 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» με βάση τη 
μελέτη με αριθμό θεώρησης 11/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
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Δωρίδος, ανέρχεται στο ποσό των 101.612,90 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο 
ποσό των 126.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί με το από 03/06/2021 αναρτημένο 
πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ» 

Επωνυμία και Διευθύνσεις:   
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Δωρίδος 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοτική, TK  33053, Λιδωρίκι Φωκίδας , Ελλάδα 
Κωδικός NUTS: EL645 ΦΩΚΙΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lidoriki@otenet.gr 
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dorida.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασιλική Ζουμά, Άννα Νικολάου, 
Τηλέφωνο: +30 2266350124, +30 2266350303 
 

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση :  www.dorida.gr. (Πληροφορίες: Άννα Νικολάου, Ιωάννης Σταθόπουλος στα 
τηλέφωνα: +30 2266350303, +30 2266350310).  
A.Α. ΕΣΗΔΗΣ 182805 

Η  Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009126202)  
 

 
Τόπος Εκτέλεσης του έργου: Κοινότητα Κριατσίου, Δ.Ε. Βαρδουσίων, Δήμος 
Δωρίδος, Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΚωδικός 
Κύριου Λεξιλογίου CPV : 44112000-8 «Διάφορες οικοδομικές κατασκευές » και CPV : 
45222000-9 «Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και 
σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις» 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 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. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
30/8/2021 

 
15:00 μ.μ. 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1-10-2021 

 
15:00 μ.μ. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
8-10-2021 

 
   10:00 π.μ.  
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Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών 
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 
   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
    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.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.032,26 ευρώ (δυο 
χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ & είκοσι έξι λεπτά) που θα απευθύνεται προς τον Δήμο 
Δωρίδος με ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και τριάντα (30) ημερών , μετά την λήξη 
υποβολής των προσφορών, ήτοι με ισχύ μέχρι 1/9/2022. Στην περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» είναι ενταγμένο 
στο Πρόγραμμα  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» ( CLLD 
/LEADER ) με συγχρηματοδότηση από το  Ε.Γ.Τ.Α.Α. , με το ποσό των 126.000,00 
ευρώ ευρώ και συγκεκριμένα στην υποδράση  19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για  
δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 
οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»,, του 
Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική 
Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)».  
Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την ΣΑ 
082/1 και κωδικό εναρίθμου 2017ΣΕ08210000 με το ποσό των 126.000,00 ευρώ 
ευρώ . Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011373049. 
Πρόκειται για το 1ο υποέργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» 
της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» 
Έχει διατυπωθεί θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την 
διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το 1ο υποέργο από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 948/11-
05-2021Απόφασή της(ΑΔΑ:ΨΡ267ΛΗ-Φ51)  (Προέγκριση διακήρυξης 1ου υποέργου) 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με πέντε τοις 
εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, υπό την 
προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. 
Τυχόν διευκρινήσεις - ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Δωρίδος.                                                          
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                                                                                                Λιδωρίκι, 30/8/2021 
                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 
 
 
 
 

                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 
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