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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ 	ΙΑΥΓΕΙΑ                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άστρος        16 - 11 - 2021 
ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑ�ΙΑΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                 Αριθµός Πρωτοκόλλου :  13303 
22001 - ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                   

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      	 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

Ο �ήµος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών �ιαγωνισµών �ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ�ΗΣ) για την ανάθεση του έργου 

«Αποκατάσταση δηµοτικού σχολείου Μελιγούς και µετατροπή του σε πολυχώρο 

Εκπαιδευτικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισµού 

2.356.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης και του  Φ.Π.Α. (24%).  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδοµικά, µε 

προϋπολογισµό 1.049.432,93 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία 

Ηλεκτροµηχανολογικά, µε προϋπολογισµό 845.053,54 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και 

απρόβλεπτα). 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής 

�ιακήρυξης στο ΚΗΜ�ΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

www.boriakinouria.gov.gr καθώς και µε τους όρους της Αναλυτικής �ιακήρυξης. Η επιλογή του 

αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και 

υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο 

µία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές 

προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 

                                           

• 	ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης έχουν :  

                                  

1) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες έργων 

ΟΙΚΟ	ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 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 Σ�Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
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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. 

2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης 

3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

�εν 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 (π.χ. κοινοπραξία). 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ�ΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. 

 

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/12/2021 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 µ.µ.  

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/12/2021 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.µ. 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00) €. 

  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις (13) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών.  

 

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, από την ηµέρα υπογραφής 
της σύµβασης. 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από πιστώσεις του «Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης» (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους µέσω του Π.�.Ε., στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΣΠΑ 2014-2020» [ΣΑ Ε1551, 
κωδ. εναρίθµου 2018ΣΕ15510038] και από ίδιους πόρους του �ήµου και είναι εγγεγραµµένο στον 
Κ.Α. 30-7311.024 των εξόδων του προϋπολογισµού του �ήµου, µε συνολικό ποσό 2.356.000,00 
€  (1.843.450,34 € για το έτος 2021 και 512.549,66 € για το έτος 2022), σύµφωνα µε την µε αριθ. 
πρωτ. 11082/20-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΠΥ). 

Επιλέξιµη δαπάνη : 1.715.635,06 € (Π�Ε) 

Μη επιλέξιµη δαπάνη : 640.364,94 € (ίδιοι πόροι �ήµου) 

 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 150 

του Ν. 4412/16. Οι όροι για την εγγύηση προκαταβολής καθορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1δ του 

Ν. 4412/16. 
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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 ηλεκτρονική σελίδα του �ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

(www.boriakinouria.gov.gr). 
 

 

 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του �ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας.  

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του �ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. : 27553 60144) 

 

 

 

 

 Ο   

	ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

 

                 Γεώργιος Καµπύλης 
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