
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 

ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟ 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

 

 

ΜΕΣΡΟ 19, ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2 ,ΤΠΟΔΡΑΗ 19.2.5.1 

19.2«τήριξη υλοποίηςησ δράςεων των ςτρατηγικών τοπικήσ ανάπτυξησ 

με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 

19.2.5.1  «Βελτίωςη πρόςβαςησ ςε γεωργική γη και κτηνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ» 

Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την Α 082/1 

  

                                                                                         Ημερομηνία:27/8/2021 

                                                                                          Αριθ. Πρωτ.:8597 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ  

ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

του έργου: 

 «ΒΕΛΣΙΨΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. ΓΛΤΥΑΔΑ» 

 

 
 

    Ο Γήκαξρνο Γσξίδνο πξνθεξχζζεη Γεκφζην Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ 
Γηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. 
ΓΛΤΦΑΓΑ» , κε πξνυπνινγηζκφ 185.483,87 Δπξψ (πιένλ ΦΠΑ 24%). 
Ο κωδικόρ Ο.Π..Α.Α. ηος έπγος είναι: 0011371243  θαη πξφθεηηαη γηα ην  1ν 
ππνέξγν «ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. ΓΛΤΦΑΓΑ» ηηρ 
ππάξηρ με ηίηλο «ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. ΓΛΤΦΑΓΑ»  

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) θαηεγνξία 
ΟΓΟΠΟΗΨΑ, κε πξνυπνινγηζκφ  182.654,91 Δπξψ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ  
θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα)  
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ  
«ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. ΓΛΤΦΑΓΑ» κε βάζε ηε κειέηε 
κε αξηζκφ ζεψξεζεο 12/2017 απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Γήκνπ 
Γσξίδνο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 185.483,87 ΔΤΡΩ (σωπίρ Φ.Π.Α.) θαη ζην 
πνζφ ησλ 230.000,00 ΔΤΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
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Ζ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί κε ην απφ 03/06/2021 αλαξηεκέλν 
πξφηππν ηεο ΔΑΑΓΖΤ - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ «ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΔΡΓΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 
ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ 
ΒΑΖ ΣΖΝ ΣΗΜΖ» 

Δπωνςμία και Γιεςθύνζειρ:   

Δπίζεκε Δπσλπκία: Γήκνο Γσξίδνο 
Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Γεκνηηθή, TK  33053, Ληδσξίθη Φσθίδαο , Διιάδα  
Κσδηθφο NUTS: EL645 ΦΧΚΗΓΑ 
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: lidoriki@otenet.gr 

Γ/λζε ζην δηαδίθηπν: www.dorida.gr  
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Βαζηιηθή Ενπκά, Άλλα Νηθνιάνπ,  
Σειέθσλν: +30 2266350124, +30 2266350303  
 

  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 ηνπ Γήκνπ Γσξίδνο ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε :  www.dorida.gr. (Πιεξνθνξίεο: Άλλα Νηθνιάνπ, Ησάλλεο ηαζφπνπινο ζηα 
ηειέθσλα: +30 2266350303, +30 2266350310).  
A.Α. ΔΗΓΗ 182803 

Ζ  Γηαθήξπμε δεκνζηεχζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ: 21PROC009121331)   

 

 
Σφπνο Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: Κνηλφηεηα Γιπθάδαο, Γ.Δ. Σνινθψλαο, Γήκνο 
Γσξίδνο, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φσθίδαο, Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο  

Κωδικόρ Κύπιος Λεξιλογίος CPV : 45233120-6 «Έπγα οδοποιίαρ»  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ κε επί κέξνπο πνζνζηά 
έθπησζεο ηνπ εδ. α, παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.4412/2016. 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΪΑ 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 θαη 5 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. 
ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 
δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
27/8/2021 

 
15:00 μ.μ. 

 
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
28/9/2021 

 
15:00 μ.μ. 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
4/10/2021 

 
   10:00 π.μ.  
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http://www.promitheus.gov.gr/
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επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 
Έλσζεο 
   Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.  
    Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ 
κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).  
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.709,68 εςπώ (ηπείρ 
σιλιάδερ επηακόζια εννιά εςπώ & εξήνηα οκηώ λεπηά) πος θα απεςθύνεηαι ππορ ηον 
Γήμο Γωπίδορ με ιζσύ ηοςλάσιζηον 10 μηνών και ηπιάνηα (30) ημεπών , μεηά ηην λήξη 
ςποβολήρ ηων πποζθοπών, ήηοι με ιζσύ μέσπι 28/8/2022 ηελ πεξίπησζε έλσζεο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.  
Σο έπγο  « ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. ΓΛΤΦΑΓΑ» είναι ενηαγμένο 
ζηο Ππόγπαμμα  «Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Δλλάδαρ (ΠΑΑ) 2014-2020» ( CLLD 
/LEADER ) με ζςγσπημαηοδόηηζη από ηο  Δ.Γ.Σ.Α.Α. , με ηο ποζό ηων 230.000,00 
 εςπώ  και ζςγκεκπιμένα ζηην ςποδπάζη  19.2.5.1: «Βεληίωζη ππόζβαζηρ ζε 
γεωπγική γη και κηηνοηποθικέρ εκμεηαλλεύζειρ», ηος Τπομέηπος 19.2 «ηήπιξη για ηην 
ςλοποίηζη δπάζεων ςπό ηην Σοπική ηπαηηγική Ανάπηςξηρ για παπεμβάζειρ 
δημοζίος σαπακηήπα», ηος Μέηπος 19 «Σοπική Ανάπηςξη με Ππωηοβοςλία Σοπικών 
Κοινοηήηων (ΣΑΠΣοΚ)».  
Φοπέαρ Υπημαηοδόηηζηρ είναι ηο Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων.  
Υπημαηοδοηείηαι από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίων Δπενδύζεων  (ΠΓΔ) και από ηην Α 
082/1 και κωδικό εναπίθμος 2017Δ08210000 με ηο ποζό ηων 230.000,00  εςπώ  . Ο 
κωδικόρ Ο.Π..Α.Α. ηος έπγος είναι: 0011371243.  
Ππόκειηαι για ηο 1ο ςποέπγο « ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. ΓΛΤΦΑΓΑ» 
ηηρ ππάξηρ με ηίηλο «ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. ΓΛΤΦΑΓΑ »  

Έσει διαηςπωθεί θεηική γνώμη για ηα ζσέδια ηων ηεςσών διακήπςξηρ και ηην 
διαδικαζία ζύμθωνα με ηην οποία θα πποκηπςσθεί ηο 1ο ςποέπγο από ηην Διδική 
Τπηπεζία Γιασείπιζηρ Δ.Π. Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ ζύμθωνα με ηην απιθ. Ππωη. 949/11-
05-2021Απόθαζή ηηρ(ΑΓΑ:ΩΣΡΡ7ΛΗ-ΛΚΩ)  (Πποέγκπιζη διακήπςξηρ 1ος ςποέπγος)  

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
Πποβλέπεηαι η σοπήγηζη πποκαηαβολήρ ζηον Ανάδοσο ποζού ίζο με πένηε ηοιρ 
εκαηό (5%) ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ σωπίρ αναθεώπηζη και Φ.Π.Α, ςπό ηην 
πποϋπόθεζη ηηρ καηαβολήρ από ηον ανάδοσο ιζόποζηρ εγγύηζηρ πποκαηαβολήρ.  
Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο - εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ 
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ.  
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Γσξίδνο.                                                          
                                         

                                                                                                Ληδσξίθη, 27/8/2021 
                                   Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  
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