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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ προκηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ», εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1.995.967,75  €), πλέον Φ.Π.Α. 24%. Στο 
ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ύψους δέκα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και 
ενενήντα ενός λεπτών (10.024,91 €), σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 
CPV: 45453100-8. 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 1.378.502,02 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και την κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με προϋπολογισμό 588.560,82 €   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 19/08/2020 και ώρα 
10:00 μ.μ. 

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 03/09/2020 και ώρα 
15:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 09-09-2020 και ώρα 10:00 μ.μ. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

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

κατηγορίες των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και 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 και 5 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. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
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Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), στις 
κατηγορίες των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν και τα λοιπά κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
προβλέπονται στο άρθρο 22 της Διακήρυξης. Ειδικότερα, για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του 
άρθρου 22.Γ. και 22.Δ. (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα), οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 
71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην (2η) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ» και στην (1η) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ». Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι 
καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.  

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι  (39.920,00) ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού 15%, με την κατάθεση από τον Ανάδοχο 
εγγύησης Προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι Πεντακόσιες Σαράντα (540) ημερολογιακής ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα 
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020 και περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 της Πράξης: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “«Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
7487/2520/A3/19-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ5Ε3465ΧΙ8-ΞΞΨ) με Κωδ. ΟΠΣ 5021515 και Κωδ. Ενάριθμου 
2018ΣΕ15510082. 

 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ 
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