
                                                                                                             Καρςξοιά 13/10/2021 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         Αοιθμ. Ποχς. 155855 
ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
 

ΠΔΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΔΙΔΙΚΩΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΚΣΔΛΔΗ  ΔΙΔΙΚΩΝ ΔΛΔΓΦΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΒΑΣΗΡΔ ΣΟΤ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ  ΒΙΣΙΟΤ  
Ποξωπξλξγιρμϊπ ςξσ διαγχμιρμξϋ  υχοίπ ΦΠΑ :  98.300,00 € 
 
1.ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: Πεοιτέοεια Δσςικήπ Μακεδξμίαπ, Πεοιτεοειακή Δμϊςηςα Καρςξοιάπ, Δ/μρη 
Διξικηςικξϋ Οικξμξμικξϋ. 
Ταυ.Δ/μρη: Διξικηςήοιξ-Καρςξοιάπ ,Τηλέτχμξ:2467350279, ΦΑΞ: 2467350353 
E-mail:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr 
2.Αοιθμόπ Ποξκήοσνηπ:                 7/2021, 
   Αο.σρςήμαςξπ ρςξ ΔΗΔΗ :    140548 
3.Δπιλεγείρα διαδικαρία-Κοιςήοιξ καςακύοχρηπ: Ηλεκςοξμικϊπ Αμξικςϊπ Διαγχμιρμϊπ με κοιςήοιξ 
καςακϋοχρηπ ςη υαμηλϊςεοη ςιμή. 
4.Δίδξπ ρύμβαρηπ: Δημϊρια ρϋμβαρη- CPV : 42418290-8, - CPV : 45234250-3  
5.Σίςλξπ και πεοιγοατή:  Ποξμήθεια ειδικόμ εναοςημάςχμ και εκςέλερη ειδικόμ ελέγυχμ ρςξσπ 
αμελκσρςήοεπ ςξσ Χιξμξδοξμικξϋ Κέμςοξσ Βιςρίξσ . 
6.σμξλικόπ Ποξϋπξλξγιρμόπ: 121.890,00€ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΦΠΑ 24 %. 
7.Διάοκειαπ ρύμβαρηπ:Δκαςϊμ ξγδϊμςα ημέοεπ (180) απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
8.Σόπξπ παοξυήπ σπηοεριώμ :Πεοιτεοειακή Δμϊςηςα Καρςξοιάπ. 
9.Τπξβξλή ποξρτξοώμ: Για ςξ ρϋμξλξ ςξσ ποξκηοσρρϊμεμξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Διακήοσνηπ. 
10.Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ: Δεμ γίμξμςαι δεκςέπ. 
11.Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ: Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ τσρικά και μξμικά ποϊρχπα, 
εμόρειπ μξμικόμ ή/και τσρικόμ ποξρόπχμ, ρσμεςαιοιρμξί, κξιμξποανίεπ εςαιοειόμ ή σπϊ ρϋρςαρη 
ςχμ αμχςέοχ με ξπξιξδήπξςε ρσμδσαρμϊ και εμ γέμει απϊ πεοιρρϊςεοα ςξσ εμϊπ ποϊρχπα, τσρικά ή 
μξμικά, πξσ σπξβάλλξσμ απϊ κξιμξϋ σπξφητιϊςηςα και δοαρςηοιξπξιξϋμςαι μξμίμχπ επαγγελμαςικά 
ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋρηπ, πξσ έυξσμ ρσρςαθεί και λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρϋμτχμα με ςημ 
Δλλημική Νξμξθερία ή έυξσμ ρσρςαθεί ρϋμτχμα με ςημ μξμξθερία κοαςόμ-μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ 
Έμχρηπ (Δ.Δ.) και έυξσμ ςημ κεμςοική διξίκηρη ή ςημ κϋοια εγκαςάρςαρή ςξσπ ή ςημ καςαρςαςική 
έδοα ςξσπ ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ (Δ.Δ.) ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ Χόοξσ 
(Δ.Ο.Χ.) ή δικαιξϋμεμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ με βάρη ςη μξμξθερία ςοίςχμ υχοόμ πξσ έυξσμ 
κσοόρει ςη Σσμτχμία πεοί Δημξρίχμ Σσμβάρεχμ ςξσ Παγκϊρμιξσ Οογαμιρμξϋ Δμπξοίξσ η ξπξία 
κσοόθηκε με ςξ Ν. 2513/97 καθόπ και ςηπ Ασρςοαλίαπ.  
12. Διαδικςσακόπ ςόπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοώμ: www.promitheus.gov.gr 
13.Σόπξπ διάθερηπ εγγοάτχμ διαγχμιρμξύ - σπξβξλήπ έμςσπχμ δικαιξλξγηςικώμ ποξρτξοώμ: 
Πεοιτεοειακή Δμϊςηςα Καρςξοιάπ, Δ/μρη Δ/κξϋ Οικ/κξϋ, Τμήμα Ποξμηθειόμ 2ξπ ϊοξτξπ 4 και 5 
γοατείξ. 
Πληοξτξοίεπ για ςo διαγχμιρμϊ: Πξσοραμίδξσ Καλλιϊπη Tηλ.: 2467350279, ΦΑΞ:2467350353,  
Πληοξτξοίεπ για ςη μελέςη :Δϊλλαπ Χαοάλαμπξπ – Καρκίςρηπ Θεϊδχοξπ Tηλ: 2467350226 και 50337 
και μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ Π.Δ.Καρςξοιάπ https://kastoria.pdm.gov.gr . 
14.Ημεοξμημία έμαονηπ ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ ποξρτξοώμ:   13/10/2021  και ώοα 12,00 μ.μ. 

15. Ημεοξμημία λήνηπ ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ ποξρτξοώμ :   29/10/2021 και ώοα 23,59 μ.μ. 
16. Ημεοξμημία διεναγχγήπ διαγχμιρμξύ: 04/11/2021 και ώοα 09,00 π.μ. 
17. Ιρυύπ ποξρτξοώμ: Οι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ 
τξοείπ για διάρςημα δόδεκα μημόμ (12) απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  
18. Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ: 2% ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ 
Φ.Π.Α., για ςημ ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://kastoria.pdm.gov.gr/


19.Δγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ: 4% ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
ςξσ Φ.Π.Α., ποιμ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. 
20.Δγγύηρη καλήπ λειςξσογίαπ:2% ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
ςξσ Φ.Π.Α..Ο Αμάδξυξπ ξτείλει μα παοέυει εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ 
απϊταρηπ έγκοιρηπ ςξσ ξοιρςικξϋ ποχςξκϊλλξσ παοαλαβήπ 
21. Νξμξθεςική κάλσφη ςηπ ρύμβαρηπ αμάθερηπ: Η ρϋμβαρη θα καλϋπςεςαι απϊ ςξ μξμξθεςικϊ 
πλαίριξ πξσ οσθμίζει ςιπ Δημϊριεπ Σσμβάρειπ πεοί Ποξμηθειόμ. 
22. Τπξβξλή ποξρτσγώμ-αομόδιξπ τξοέαπ για ςιπ διαδικαρίεπ ποξρτσγήπ : Φξοέαπ αομϊδιξπ για 
ςιπ διαδικαρίεπ ποξρτσγήπ είμαι η Αουή Δνέςαρηπ Ποξδικαρςικόμ Ποξρτσγόμ (ΑΔΠΠ), ςηλ: 
2132141216, fax:2132141229, aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr. 
23. Γλώρραπ ποξρτξοάπ : Δλλημική. 
24. Η ποξκήοσνη ερςάλη ηλεκςοξμικά ρςιπ 11/10/2021 για δημξρίεσρη ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ (Ποξρχοιμϊπ αοιθμϊπ 2021-138992) 
25. Η δαπάμη θα βαοϋμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Πεοιτέοειαπ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ-ΠΔ Καρςξοιάπ. 
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                                                                                                         Καραπίδηπ Γεώογιξπ                                                                                               

 
 

 
 


