
 

                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο Δήμος Νέστου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: 

«Ανακαίνιση περιφερειακών ιατρείων και δημοτικού κτηρίου Δήμου Νέστου». 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίεςεργασιών: 

κατηγορία ΟIKOΔOMIKA & H/M με προϋπολογισμό 265.413,17€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα,στην 

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

https://dimosnestou.gov.gr/ 

3. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 15/06/2022 και ώρα 10:00π.μ. 

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ “189473” Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 

20/06/2022 και ώρα 10:15π.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 & Η/Μ. 

5. 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 5.308,26€. 
6. 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. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-

Βουλγαρία 2014-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ονομασία «e-Social Health Care» και 

ακρώνυμο «e-SOHECA» με κωδικό ΜΙS 5012037.  . 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ποσού το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι του 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., υπό την 

προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. 

9. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

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

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέστου. 

11. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες 

12. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ΕλληνικόΤύπο. 

 

Χρυσούπολη 30/05/2022 

Ο Δήμαρχος Νέστου 

 

Σάββας Μιχαηλίδης 
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