
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
      ΔΗΜΟΣ   ΝΕΣΤΟΥ 
  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Περίληψη   Διακήρυξης  Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για το έργο:  
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο (Δ .Α .Κ .) Χρυσούπολης», Δήμου Νέστου  
 

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έργο με τίτλο:  «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δη μοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ .Α .Κ .) 
Χρυσούπολης», Δήμου Νέστου , 
με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η  
Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  έργα για προϋπολογισμό έργου 464.549,53€  χωρίς ΦΠΑ, απολογιστικά  και 
αναθεώρηση και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για προϋπολογισμό έργου 173.291,61€  χωρίς ΦΠΑ, 
απολογιστικά  και αναθεώρηση και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ έργα για προϋπολογισμό 
έργου 150.761,70 €  χωρίς ΦΠΑ, απολογιστικά και αναθεώρηση και έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ για 
προϋπολογισμό έργου 105.346,28€ χωρίς ΦΠΑ, απολογιστικά και χωρίς αναθεώρηση. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.113.600,00€ με ΦΠΑ 24%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ιδίους πόρους. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παράγραφος 2α του Ν.4412/2016.  

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 17.960,00 ευρώ, με ισχύ 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης υποβολής προσφορών. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα του 
διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου 
(www.dimosnestou.gov.gr). Διευκρινήσεις δίνονται μόνον μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Η ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό: 149704 

 
 
 

Ο Δήμαρχος Νέστου 

 

Μιχαηλίδης Σάββας 

                                   ΑΔΑ: ………………… 
Χρυσούπολη, 25/02/2021 
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