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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ανοικτού διαγωνισμού για το έργο 

«Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΚ Κάτω Νευροκοπίου» 
 

 
Ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 

 
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. Το σύστημα υποβολής των  προσφορών είναι 
το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΚ Κάτω 
Νευροκοπίου» προϋπολογισμού μελέτης 3.820.000,00Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά αποκλειστικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ . 
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 187450), στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του δήμου Κάτω Νευροκοπίου   www.nevrokopi.gr). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.  

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων  ευρώ 
(76.400,00) με ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 
είναι δεκατρείς (13) μήνες . 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ: 
23319/2020/26-07- 2021 (ΑΔΑ:Ω3ΒΨ46ΜΤΛ6-5ΦΚ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο δέκα (10%) τοις εκατό, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 της Διακήρυξης. 

Προβλέπεται η πληρωμή ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 16 της Διακήρυξης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ 
μήνες  (18) από την ημέρα υπογραφής της σύµβασης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κάτω 
Νευροκοπίου. 

 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος ορίζεται η 14/03/2022 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 08:00 πμ .Καταληκτική ημερομηνία 
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υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος  
ορίζεται η 29/03/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα .11:59μμ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 01/04/2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00 πμ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο 
Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr. 
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