
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ    Αρ.Πρωτ.: 363 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία του Δήμου Νέστου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: 

«Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δ. Νέστου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του πδ 99/2017» 
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

κατηγορία ΟIKOΔOMIKA & H/M με προϋπολογισμό 201.612,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα, στην πύλη 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου στην διεύθυνση 

https://dimosnestou.gov.gr/ 

3. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 16/03/2021 και ώρα 11:00π.μ. 
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “147699” 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 22/03/2021 και ώρα 11:00π.μ.  

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α2 και άνω & Η/Μ τάξης Α1 και άνω, καθώς και νομαρχιακά όπως 

ορίζει η διακήρυξη . 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 

τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 

ποσό των 4.032,00 ευρώ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500005. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
6. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 παράγραφος 2α του Ν.4412/2016.  

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΝΠΔΔ. 

8. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο. 

 

Χρυσούπολη 

25 - 02 – 2021 

 

           Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 

 
 

Γατούλα Μαρία 
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