
 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλανδρίτςα, 29/12/2022 
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ Αρ. Πρωτ. : 11330 
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 
ΔIEΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ 

 
Ο ΔΘΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ προκθρφςςει μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων 

υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..), δθμόςια ανοικτι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (αρικμ. 27 του ν. 

4412/2016) με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με 

βάςθ τθν τιμι, θ οποία κα υποβλθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 95 παρ. 2α του 

Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφουν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ του ζργου: 

«Αφξηςη τησ Ενεργειακήσ Αποδοτικότητασ για το Δημοτικό Κατάςτημα και το Γυμνάςιο-
Λυκειακζσ  Σάξεισ Χαλανδρίτςασ Δήμου Ερυμάνθου» 

(Κωδικόσ MIS 5073757) 
(CPV:45262600-7) 

προχπολογιςμοφ μελζτησ 954.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηςη και Φ.Π.Α. 24%). 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα "Δυτικι Ελλάδα 2014 -2020" Δράςθ 4.c.1.1-

a3 ςτο πλαίςιο του άξονα προτεραιότθτασ 2 "Προςταςία του Περιβάλλοντοσ - Μετάβαςθ ςε μια 

οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον" το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) με ενάρικμο ζργου 5073757). 

Σο ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν:   

o   Κατθγορία Οικοδομικά με Π/Τ417.507,08 Ευρώ (€)(χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ) 

o   Κατθγορία Θ/Μ με Π/Τ 338.432,83 Ευρώ (€)(χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ) 

1) Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ  Ερυμάνκου με ζδρα ςτθν Χαλανδρίτςα Ν.Αχαΐασ τκ :250.08 

με τθλ.: 2694360329,2694360330 φαξ: 2694360331 και e-mail: dimos@erymanthou.gr 

Πλθροφορίεσ: :Σςιλίγκασ Ευάγγελοσ, Ηγολόμπθσ Απόςτολοσ 

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 

http://www.erymanthou.gr. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 20/01/2023, θ 

ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 

24/01/2023. 

3) Ωσθμερομθνίακαιϊραλιξθστθσπροκεςμίασυποβολιστωνπροςφορϊνορίηεταιθ28/01/2023, ημζρα 

άββατοκαι ώρα  15:00. 

4) Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 03/02/2023, ημζρα 

Παραςκευή  και ώρα 10:00, θ οποία κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Ερυμάνκου. 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν 

οριςκείςα θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και 
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θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ  "Επικοινωνία", πζντε (5] τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, 

και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον διακζτει, κακϊσ και 

ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο "θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί" τθσ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 

αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα 

θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

5) Σο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ παράγεται από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 

τουυποςυςτιματοσ. 

6) Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, ςε 

θλεκτρονικόφάκελο του υποςυςτιματοσ.  

 Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 

υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΘΔΘ- Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr ] 

7) Οι Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» & «ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και που είναι 

εγκατεςτθμζναςε: 

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. 

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 

και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016. 

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 (πχ κοινοπραξία). 

8) Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) μζρεσ 

από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

9) Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του 

άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τωνπροςφορϊν. 

10) Για τθν 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, εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 15.118,80ευρϊ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι μζχρι 27/02/2024, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται 
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11) Σο ζργο περιλαμβάνεται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα και ςτον Προχπολογιςμό του Διμου Ερυμάνκου 

για το ζτοσ 2023 με τθν ζνδειξθ Κ.Α.69-7341.012. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ με αρ.πρωτ.  11168/27-12-22(ΑΔΑ: ΩΣ26ΩΡΕ-

ΨΚΠ)Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ για τθν ζγκριςθ δζςμευςθσ προχπολογιςμοφ 

ποςοφ 954.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) ςε βάροσ του ενάρικμου ζργου 

2021ΕΠ00110045τθσ ΑΕ ΕΠ0011. 

12) Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι που είναι ο Διμοσ 

Ερυμάνκου με το αρμόδιο όργανό του, τθν ΟικονομικιΕπιτροπι. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου όλεσ τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθλ. 2694360330. 

 

         Χαλανδρίτςα,29/12/2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΠΑΡΗ 

THEODOROS 
BARIS
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