
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

 
 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΦΑΡΣΑΛΑ  12-02-2021 

                    Αριθμ. Πρωτ. : 1785 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΟΣΟ 

372.000,00 ΕΥΡΩ)-ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΟΣΟ 

38.000,00 ΕΥΡΩ) 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 410.000,00 € 
  
 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ)» με προϋπολογισμό 
410.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).  

1.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 της 
αναθέτουσας αρχής (www.dimosfarsalon.gr). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το έγγραφο 
αυτής με αρ. πρωτ. 3005/03-06-2019 (ΑΔΑ:60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4), με θέμα: 
«Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων 
αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- 
κατασκευής»   
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2491350138, FAX επικοινωνίας 2491023914, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Λιαπής Τάσος 
        2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
11η-03-2021, ημέρα Πέμπτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 18η-03-2021, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10:00 π.μ. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων. 
       3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον 

ανήκουν στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
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 Ι της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της 

http://www.dimosfarsalon.gr/
ΑΔΑ: Ψ08ΛΩΗ0-ΦΨΞ



παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από του 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 
6.612,90 €. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται 
δεκτές αν  έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των  6 μηνών και 30 ημερών, από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι τις 11 -10-2021 

 
 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, για διάστημα έξι μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με το ποσό 

των 372.000,00 ευρώ και από Δημοτικούς Πόρους-Υπόλοιπο Επιχορήγησης του 
άρθρου 27 Ν. 3756/2009 , με το ποσό των 38.000,00 ευρώ.  

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

          
 
 

ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
Ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι τίτλοι 
των δημοσιευμάτων κατά ανώτατο όριο είναι δέκα (10) 
χιλιοστόμετρα. 
Ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι 
υπότιτλοι 
των δημοσιευμάτων κατά ανώτατο όριο είναι επτά (7) 
χιλιοστόμετρα. 
Ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνει στο τέλος της 
ανακοίνωσης, πρόσκλησης, προκήρυξης δημοπρασίας, 
κλπ, 
ο τίτλος της Δημόσιας Υπηρεσίας, του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ν.Α. 
που εκδίδει τη δημοσίευση κλπ, κατά ανώτατο όριο είναι  
ένα (1) στίχος κατ τρία (3) χιλιοστόμετρα. 
Με την αρ. 2/82452/12-11-2008 Κ.Υ.Α., καθορίζεται ότι,  
οι δημοσιεύσεις του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει να  
γίνονται με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμών και με 
διάστιχο οκτώμισι (8.5) στιγμών. 

Φάρσαλα, 12-02-2021 
 
 

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων 
 
 

Ιορδάνης (Μάκης) 
Εσκίογλου 
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