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Χρυσούπολη,  20/12/2022 

Αριθ. Πρωτ.: 16514 

 
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του Υποέργου 2: 

Ενεργειακή Αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ) στο κτίριο του 5ου Δημοτικού Χρυσούπολης, Δήμου Νέστου. 

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το Υποέργο 2 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, εξοικονόμηση 

ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του 5ου Δημοτικού 

Χρυσούπολης», στα πλαίσια της πράξης με τίτλο Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων 

Κτιρίων 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 13η  

Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στις κατηγορίες Οικοδομικών Έργων (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και στην κατηγορία 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 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 ΣΔΣ, 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 

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. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 550.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

«Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας 

Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης 

επιχειρήσεων και ατόμων». 
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Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα 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 (Οκτώ χιλιάδων 

οκτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ) 8.871,00 ευρώ, , με ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μήνες και 

τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης υποβολής προσφορών. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά 

δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 

διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

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: 193917 

 

Ο Δήμαρχος Νέστου 

 

 

 

 Σάββας Μιχαηλίδης 
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