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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΤΡΟ 19,ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 

Στήριξη για τη επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης 
χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας. 

 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 
«Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Ηρώων του Οικισμού Χρυσούπολης» 

 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Νέστου διακηρύττει ότι την 27η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2022ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το σύστημα 
υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Ηρώων του 
Οικισμού Χρυσούπολης».  

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010937044 και πρόκειται για το έργο με τίτλο  
«Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Ηρώων του Οικισμού Χρυσούπολης». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με 
προϋπολογισμό  139.601,98€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με 
προϋπολογισμό 240.691,09€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)  
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του υποέργου», με βάση τη μελέτη που 
παραλήφθηκε με την 313/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου, ανέρχεται στο 
ποσό των 387.500,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 480.500,00ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμος Νέστου 
(οδός Πρεμέτης), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής((www.dimosnestou.gov.gr). 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένοι 
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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7i και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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.  
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.  
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 7.750,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Νέστου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10μήνες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 
προσέγγιση CLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 
082/1. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού 189774 στο 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου (https://dimosnestou.gov.gr). Η περίληψη θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες 
εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr. Σχετικά 
αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέστου 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Νέστου, 
και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος Λόβουλου Κυριακή (τηλ:2591350171) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
  

Ο  Δήμαρχος Νέστου 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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