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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 
 
 
 
 

 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.1  

 
Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 

με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ.πρωτ.: 4073/2018 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» 

 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 1.521.050,64 € 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

 
1. Ο Δήμος Νεστορίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» εκτιμώμενης 
αξίας 1.521.050,64 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).  

 
2. 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, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 78489, καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.nestorio.gr). 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 03-12-2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει 
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 07-12-2018. 
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» 
(άρθρου 95, παρ. 2 (α) του Ν. 4412/2016). 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461352321 και 2467352300, στα e-mails: nestokep@otenet.gr 
και  dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr και στο FAX επικοινωνίας 2461031242, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία κoς Μπούσιος Στέφανος. 

 
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος, ήτοι: 
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-12-2018 
ημέρα Πέμπτη, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1 8 -12-
2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ποσό 1.188.936,49 € με Γ.Ε. & 
Ε.Ο., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ποσό 332.114,15 € με Γ.Ε. & 
Ε.Ο., απρόβλεπτα και αναθεώρηση), 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, 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. 

Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν 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 τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής υπέρ του 
κυρίου του έργου ύψους 30.422,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, 
μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

 
6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 
(κωδ. ενάριθμου έργου 2018ΕΠ00510010) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. 

 
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ύψους μέχρι του δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη παράγ. 3,  
άρθρο 150 του Ν. 4412/2016 (Α'147) και η εγγύηση προκαταβολής βάσει της παράγ. 1δ, 
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.  

 
8. Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45232453-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για 
αποχετεύσεις). 
 
9. Kωδικός ΝUTS: EL 532 (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομός Καστοριάς, Δήμος 
Νεστορίου). 

 
10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Νεστορίου. 

 

Νεστόριο 16/11/2018 
Ο Δήμαρχος Νεστορίου 

 
 
 

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
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