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ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ    

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

 

 
1. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου  προκηρύσσει βάσει της αρ. 41/2021 /2021(ΑΔΑ: ΩΘ4ΚΩΕ3-ΛΛΥ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ KOINOTHTAΣ ΒΩΛΑΚΑ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» προϋπολογισμού 390.641,68 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45231300-8(Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και 
αποχέτευσης)  και ο κωδικός NUTS είναι EL514. 

(Επωνυμία και Διευθύνσεις : 
Επίσημη Επωνυμία:                    Δήμος Κ. Νευροκοπίου-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ταχ. Δ/νση :                                   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ς, Αγ. Δημητρίου K. Νευροκόπι 66033 
Ηλ. ταχυδρομείο :                         texniki4@0724.syzefxis.gov.gr 
Δ/νση στο διαδίκτυο:                 www.nevrokopi.gr 

                   Αρμόδιος για πληροφορίες:     Μπεγλερίδης Ηλίας, τηλ.2523350163, φαξ: 2523350147) 
2.      Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα- 

σης στο δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης  www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 93292), κα- 
θώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.nevrokopi.gr 

3.      Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν επεκτάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης στη ΔΚ Βώλακα καθώς 
          και εργασίες καλλιέργειας πηγών στην περιοχή Τουλουμπάρη.    
4.      Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
5.      Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες. 
6.      Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24 /03 /2021, 

ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  ηλε- 
κτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην κατηγορία Δημόσια 
Έργα. 
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/03/2021, ημέρα  Τετάρτη  και 
ώρα 10:00. 

7.      Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (Α΄147), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή  

       (χαμηλότερη τιμή). 
8.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 

έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  και που είναι εγκατεστημένα : 
            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,
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δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συ- 
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 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 τέ- 
τοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία). 

9.   Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέ- 
ροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα  

κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπα- ϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτ. XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Επίσης, απαιτείται οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. 

10.   Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθε- 
σμίας υποβολής των προσφορών. 

11.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.300,68 € και 
ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

12.   Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
13.   Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
14.   Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου(Κ.Α.: 00/6737.01) 
15.   Αρμόδιο όργανο για  την εξέταση προσφυγών είναι η  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.). 
Ταχ. Δ/νση :                                   Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233 
Ηλ. ταχυδρομείο :                         aepp@aepp-procurement.gr 
Δ/νση στο διαδίκτυο:                  www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προ- 
δικαστικής προσφυγής είναι: 

 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονο- 
μικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποι- 
ήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέ- 
ντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται η- 
λεκτρονικά βάσει  του  τυποποιημένου εντύπου και  μέσω  της  λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προ- 
δικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ- 
θρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

 

 
                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                       ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
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