
 

 

Άγιος Νικόλαος   27 -  08  - 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 
 

 
 

ΜΕΣΡΟ 19,  ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2 , ΤΠΟΔΡΑΗ 19.2.4.5 του CCLDLEADER 
 
 

Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014– 2020» με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.  και ςυγκεκριμζνα από την ΣΑ 082/1.Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του 
ζργου είναι 2017ΣΕ08210000και ο κωδικόσ ΟΠΣΑΑ είναι ο 0011388647. 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

τησ πράξησ: 

 «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ» 

 

 
Ο Δικαιοφχοσ Δήμοσ Αγίου Νικολάου διακθρφττει ότι τθν 21 του μηνόσ επτεμβρίου του ζτουσ 
2021 ημζρα Σρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λιξθ παράδοςθσ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν), κα 
διεξαχκεί Ανοιχτι Ηλεκτρονικι Δθμοπραςία για τθν ςφναψθ θλεκτρονικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει,μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ,  για τθν πράξθ με 
τίτλο:«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ». 
Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. του ζργου είναι: 0011388647 και πρόκειται για το Yποζργο1με τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 
Σο Τποζργο 1 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»ςυντίκεται από τισ 
ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν:  
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α/α Ομάδες Εργαζιών 

Δαπάνη Εργαζιών 

Γ.Ο. & Ε.Ε. 18% 

Απρόβλεπηα 15% 
 (ζε €) 

1 Χωμαηοσργικά - Καθαιρέζεις  26.437,99 

2 Σκσροδέμαηα 141.535,10 

3 Ύδρεσζη 6.919,62 

4 Αποτέηεσζη 8.136,50 

5 Κλιμαηιζμός 5.392,38 

6 Γείωζη-Ανηικερασνική Προζηαζία 3.533,33 

7 Πσραζθάλεια 2.491,26 

8 Ηλεκηρικά 16.534,35 

 Απολογιζηικά       806,45 

 Αναθεώρηζη ηιμών       575,12 

 
Σύνολο: 212.362,10 

 
 
Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του Τποζργου 1 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΣΗΡΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ 
ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό κεϊρθςθσ 123/2021 από τθν 
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Αγίου Νικολάου, ανζρχεται ςτο ποςό των 212.362,10 ΕΤΡΩ (χωρίσ 
Φ.Π.Α.)και ςτθ ςυνολικι αξία των263.329,00 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
τουσ ενδιαφερόμενουσ 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 ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ www.dimosagn.gr.  
O Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV είναι 45214210-5 (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για χολεία 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) και 45453100-8 (εργαςίεσ αποκατάςταςθσ) 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ζωσ 14/9/2021 ημζρα Σρίτη, 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 17/9/2021 ημζρα Παραςκευή. 
Η διακιρυξθ του Τποζργου 1 ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ 
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε.Α.Α.Δ.Τ) υπόδειγμα τφπου Παράρτθμα Βϋ. 
το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που κατζχουν εργολθπτικά πτυχία:  
Κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝΑ2 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) & 
Κατηγορίασ ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-
2014)  
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
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 

http://www.dimosagn.gr/
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να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ  Φ.Π.Α. με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθδθλαδι 4.247,24 ΕΤΡΩ και θ ςχετικι εγγυθτικι 
επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο Διμο Αγίου Νικολάου. Η ιςχφσ τθσ κα είναι 
τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσιτοι μζχρι 
21/11/2022. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δεκατρείσ(13)μήνεσ. 
 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, 
που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κακϊσ και 
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ».  
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 
 
Η προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι τριακόςιεσ εξήντα πζντε (365) ημερολογιακζσ 
ημζρεσ. 
 
Το ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014– 2020 
προςζγγιςηCLLDLEADER" με ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την 
ΣΑ 082/1.Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του ζργου είναι 2017ΣΕ08210000και ο κωδικόσ ΟΠΣΑΑ είναι ο 
0011388647. 
 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το ΔικαιοφχοΔιμο 
Αγίου Νικολάου, αρμόδιοσ υπάλλθλοσΚαρυωτάκθσ ταφροσ (τθλ.: 
2841340119email:skariot@dimosagn.gr) και τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Αγίου Νικολάου 
(τθλ.:2841340120email:mpratsinaki@dimosagn.gr), τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
 
 
 

 Άγιοσ Νικόλαοσ, 4/8/2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 
 
 
 
 

ΖΕΡΒΟ ΑΝΣΩΝΙΟ 
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