
 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

 Αίγιο,   21/12/2021 

 Αρ.Πρωτ.:  52931 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω 

των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016, 

για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ», CPV: 45214220-8, με προϋπολογισμό 2.331.200,00 € 

(με Φ.Π.Α). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  (Πληροφορίες κ. Δαφνοπούλου Χριστίνα, στο τηλέφωνο 26910 68713) 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 

(37.600,00€), χρόνου ισχύος δεκατριών  (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 25-03-2023 

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

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 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. 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 

μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 

την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)i, ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων,  στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμός 1.133.793,86 €) και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισμός 726.428,16 €)(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών            25-01-2022        10:00 πμ 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 01-02-2022 10:00 πμ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ8Υ6Ω6Χ-ΒΝΛ





και απρόβλεπτα). 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-

2020, με κωδ. ΟΠΣ 5055867 και ποσό χρηματοδότησης 2.331.200,00 €. Οι πόροι προέρχονται από 

το ΠΔΕ, κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου)  2021ΕΠ00110066 και συγχρηματοδοτείται από το 

ΕΤΠΑ. Η προβλεπόμενη δαπάνη έχει δεσμευτεί στο ΚΑ 61-7331.002 του Δημοτικού προϋπολογισμού.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (06) μήνες και αρχίζει από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Τυχόν διευκρινήσεις ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.aigialeia.eu 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i  η οποί α εκδί δεταί σύ μφωνα με τίς είδίκε ς δίατα ξείς τού π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επίσημαί νεταί ο τί τα 
πτύχί α των εγγεγραμμε νων στο Μητρω ο Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), πού εί ναί σε ίσχύ  
κατα  την 3η Ιούλί ού 2019 εξακολούθού ν να ίσχύ ούν ως την 1η Σεπτεμβρί ού 2021, εφο σον πληρού νταί 
οί πρού ποθε σείς τού νομοθετίκού  πλαίσί ού πού ί σχύε ε ως καί την 2α Ιούλί ού 2019 (Πρβλ. α ρθρο 65 
παρ. 1 τού π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντίκαταστα θηκε με την παρ. 5 τού α ρθρού 144 τού ν. 4764/2020 
(Α΄ 256).  
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