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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

1. Σο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΤ προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) για τθν ανάκεςθ του ζργου «ΕΡΓΑΙΕ ΒΕΛΣΙΩΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΤ», (CPV: 45214100-1) με ςυνολικό προχπολογιςμό 120.967,74 € (πλζον ΦΠΑ 24%) ιτοι 150.000€ 
(με ΦΠΑ). Σο ζργο περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ-αποκατάςταςθσ ςε κτίρια παιδικϊν 
ςτακμϊν. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

2. 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, κακϊσ 
και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (https://www.dimosxiromerou.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
ακόμα να λάβουν γνϊςθ του ςυνόλου των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν του Διμου Ιερισ Πόλθσ Μεςολογγίου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ να αναλαμβάνουν με δαπάνθ και επιμζλειά τουσ τθν αναπαραγωγι τουσ. Επίςθσ, μποροφν να 
παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. 

3. Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 08/02/2021, θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ. ενϊ ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 
ορίηεται θ 12/02/2021, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.. Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ με προςφορά επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ κατά το άρκρο 
95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. Οι προςφορζσ 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ  υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ (αρικμόσ διαγωνιςμοφ 98701).  

4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα 
κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεςτθμζνα: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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 ςυμβάςεων. 

5. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 2.419,36 € και ιςχφ 
τουλάχιςτον εννιά μθνϊν και τριάντα θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ 
των προςφορϊν είναι 9 (εννζα) μινεσ. 

6. Σο ζργο χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «Επιχοριγθςθ των Διμων και των Νομικϊν Προςϊπων αυτϊν 
ςτθν προςαρμογι λειτουργοφντων δθμοτικϊν βρεφικϊν, παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν ςτισ 
προδιαγραφζσ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου αδειοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 99/2017» (ΑΕ 
055 2017Ε05500005.). Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί. 

7. Σο αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κα εγκρικεί από το Δ.. του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΤ  . 

8. Πλθροφορίεσ δίνονται  τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ (2646041204, e-mail:  npdddimouxiromerou@yahoo.gr) 
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Βασίλειος Πολύζος 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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