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1. Ο Διμοσ Ανωγείων Νομοφ ΡΕΘΤΜΝΟΤ προκθρφςςει Δημόςιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό, μζςω του 
Ε..Θ.ΔΘ.., με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για τθν ανάκεςθ του ζργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ 
ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ / ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ, 
με εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία 1.540.000,00 €.  
2. Σο ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: α) κατθγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ β) κατθγορία 
Η/Μ, με προχπολογιςμό 1.241.935,49 € (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
3. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, ςτο 
ΚΘΜΔΘ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.anogeia.gr. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί 
εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 29-09-2022, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 03-10-2022. Πλθροφορίεσ 
Ηαχαρζνια κουλά τθλ.: 2834032500. 
4. Ο Σφποσ Ανακζτουςασ Αρχισ & Δραςτθριότθτα που αυτι αςκεί είναι: Αρχή τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ / 
Γενικζσ Δημόςιεσ Τπηρεςίεσ 
5. Θ ςφμβαςθ δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από κεντρικι αρχι 
αγορϊν. 
6. O Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV είναι [45259900-6] 
7. Ο Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ και θ επιλογι Αναδόχου κα γίνουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
8. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ. Εντόσ τριϊν 3 εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, 
προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 
9. ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορϊν, γίνεται δεκτι. 
10. Για το χρόνο ιςχφοσ προςφορϊν, κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον 
διαγωνιςμό, κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα ΔΕΚΑΣΕΑΡΩΝ (14) μηνών, 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

11. Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ, τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, ορίηεται θ 06-10-2022, θμζρα 
Πζμπτη και ϊρα 15:00  

Θμερομθνία και ϊρα, θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, ορίηεται θ 13-10-2022, θμζρα Πζμπτη 
και ϊρα 10:00  

12. Σο ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι το επί μζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τθσ 
εκατό (%) κατά κατθγορία εργαςιϊν. 

13. Δικαίωμα ςυμμετοχισ, ςτο διαγωνιςμό, ζχουν Φυςικά ι Νομικά Πρόςωπα, ι Ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Θ/Μ  και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων υμβάςεων. 

14. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ Ζνωςθσ. 

15. Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και τθσ 
παρ. 1 (ε) του άρκρου 76 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω Ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ Ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ, θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια, 
που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου για τθν Ζνωςθ (π.χ. 
Κοινοπραξία). 

16. Λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν ςφμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και 
το άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ. 

17. Ωσ Κριτιρια επιλογισ και ςε ότι αφορά ςτθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ 
ςτο Μ.Ε.ΕΠ., ςτθν κατθγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά 
κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και τα πιςτοποιθτικά που περιγράφονται 
ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016,  όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

18. Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ και Προκαταβολι δε κα χορθγθκεί. 

19. Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, 
κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, εγγυθτικισ 
επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 24.838,71€ και ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 30 θμερϊν, μετά 
τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ. 
20. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
21. Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δώδεκα (12) μήνεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  
22. Θ ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου και θ ζγκριςθ των όρων δθμοπράτθςθσ 
αποφαςίςτθκαν με τθν υπ' αρικμ. 107.2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. Θ διάκεςθ τθσ 
πίςτωςθσ ζχει γίνει με τθν υπ’ αρικμ. Α/391 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ. Σο αποτζλεςμα τθσ 
δθμοπραςίασ κα εγκρικεί, επίςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου. 
23. Αυτι θ Προκιρυξθ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘ, ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 
4412/2016, ςτθν ιςτοςελίδα www.anogeia.gr ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςασ και αναρτάται ςτο 
πρόγραμμα "Διαφγεια" diavgeia.gov.gr 

 
Ο Δήμαρχοσ 

 
 
 
 

ωκράτησ . Κεφαλογιάννησ 
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