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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νεστόριο:  31 – 03 – 2022 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2569 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
 
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom» 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 225.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%. 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 158428 

Αντικείμενο της προμήθειας: 
Η προμήθεια αναφέρεται στο έργο «Sustainable and almost zero-emission  communities and the role 
of public buildings» και ακρωνύμιο «nZECom». Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 
Δημαρχείου Δήμου Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η επίτευξη 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του 
κτιρίου. 
Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής: 

• Θερμομόνωση κτιρίου 

• Θερμομόνωσης στέγης με αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων της στέγης όπου αυτό  θα 
απαιτηθεί  

• Αντικατάσταση κουφωμάτων 

• Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 

• Αντικατάσταση υφιστάμενων καλοριφέρ  

• Αντλία θερμότητας 

• Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

• Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης 

• Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών & επαύξηση σε τριφασική Νο 5 
 
 
Αναλυτικά: 
 

CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV Μικρή Περιγραφή 

 

44221000-5 Παράθυρα πόρτες και συναφή είδη 
Προμήθεια νέων κουφωμάτων για την 
κάλυψη όλων των υφιστάμενων ανοιγμάτων 

 

44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά Προμήθεια υλικών θερμομόνωσης   

31521000-4 Ηλεκτρικές Λάμπες Προμήθεια για αντικατάσταση φωτισμού   

44621100-0 Σώματα καλοριφέρ Προμήθεια fan-coil  
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CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV Μικρή Περιγραφή 

 

38551000-2 Μετρητές ενέργειας 
Προμήθεια συστήματος ενεργειακής 
διαχείρισης 

 

31681500-8 Συσκευές φόρτισης Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων   

42511110-5 Αντλίες θερμότητας 
Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας 
θερμότητας 

 

44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 
Προμήθεια υλικών για το νέο υδραυλικό 
σύστημα 

 

45421100-5 
Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και 
συναφών στοιχείων 

Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων  

45321000-3 Εργασίες θερμομόνωσης Εργασίες θερμομόνωσης  

45315000-8 
Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης 
θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού κτιρίων 

Ηλεκτρολογικές εργασίες  

45330000-9 Υδραυλικά εργασίες Υδραυλικές εργασίες  

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, 
Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: 
www.nestorio.gr. 
1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}. 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  
www.promitheus.gov.gr. 

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με 
το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

5. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής: 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 06-06-2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 09:30. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του. 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: 
«Sustainable and almost zeroemission communities and the role of public buldings (NZECom)» η οποία 
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC "GREECE-ALBANIA"» με 
βάση την Απόφαση έγκρισης της 5ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC "GREECE-ALBANIA"» την 21/06/2019 και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5042958. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 
2019ΕΠ50560002). 
9. Διάρκεια Σύμβασης: πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

mailto:nestokep@otenet.gr
http://www.nestorio.gr./
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10. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων (4.500,00 €) ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 
11. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης 
θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου 
www.nestorio.gr 
 

 
 
 Νεστόριο, 31-03-2021 
 Ο Δήμαρχος Νεστορίου 
 
 
  
 Γκοσλιόπουλος Χρήστος 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.nestorio.gr/
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176696-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Νεστόριο: Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· 
βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές)

2022/S 067-176696

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Νεστορίου
Ταχ. διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νεστορίου
Πόλη: Νεστόριο
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Ταχ. κωδικός: 52051
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και Πρασίνου, Δήμου Νεστορίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nestokep@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2467352321
Φαξ:  +30 2467031242
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.nestorio.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Νεστορίου
Ταχ. διεύθυνση: Δημαρχείο Νεστορίου
Πόλη: Νεστόριο
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Ταχ. κωδικός: 52051
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και Πρασίνου, Δήμου Νεστορίου.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: stbousios@nestorio.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2467352321
Φαξ:  +30 2467031242
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.nestorio.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
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Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος Νεστορίου της πράξης nZECom

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44000000 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές 
συσκευές)

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η προμήθεια αναφέρεται στο έργο «Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public 
buildings» και ακρωνύμιο «nZECom». Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Δήμου 
Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου.
Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:
Θερμομόνωση κτιρίου
Θερμομόνωσης στέγης με αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων της στέγης όπου αυτό θα απαιτηθεί
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού
Αντικατάσταση υφιστάμενων καλοριφέρ
Αντλία θερμότητας
Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών & επαύξηση σε τριφασική Νο 5

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 225 806.45 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31521000 Ηλεκτρικές λάμπες
31681500 Συσκευές φόρτισης
38551000 Μετρητές ενέργειας
42511110 Αντλίες θερμότητας
44111520 Θερμομονωτικά υλικά
44115210 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
44221000 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη
44621100 Σώματα καλοριφέρ
45315000 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων
45321000 Εργασίες θερμομόνωσης
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45330000 Υδραυλικές εργασίες
45421100 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δημαρχείο Νεστορίου στον οικισμό Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου, Τ.Κ.: 52051

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων κουφωμάτων για την κάλυψη όλων των υφιστάμενων ανοιγμάτων του 
Δημαρχείου Νεστορίου,
2. Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών θερμομόνωσης για την θερμομόνωση του Δημαρχείου Νεστορίου,
3. Προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού για αντικατάσταση φωτισμού του Δημαρχείου Νεστορίου,
4. Προμήθεια και εγκατάσταση fan-coil για την αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων στο 
Δημαρχείο Νεστορίου,
5. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στο Δημαρχείο Νεστορίου,
6. Προμήθεια και εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο Δημαρχείο Νεστορίου,
7. Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτων αντλιών θερμότητας,
8. Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το νέο υδραυλικό σύστημα στο Δημαρχείο Νεστορίου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 225 806.45 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, όταν η παράταση γίνεται χωρίς αύξηση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ή & με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
(με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης), όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016. Η παράταση της συμβάσης γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο ενταγμένο στο: «INTERREG IPA CBC "GREECE-ALBANIA"» με MIS: 5042958

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της Ένωσης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει:
1) να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄.
2) η παράδοση και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στο κτίριο του Δημαρχείου Νεστορίου 
(Μέρους Α’ του παραρτήματος I της διακήρυξης (τόπος παράδοσης)).

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/05/2022
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Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/06/2022
Τοπική ώρα: 09:30
Τόπος:
Δημαρχείο Νεστορίου, Τ.Κ.: 52051 Νεστόριο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
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προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του194 .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ακολουθούν οι διαδικασίες 
που περιγράφονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης με αριθ. πρωτ.: 2568/31-03-2022.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Δήμος Νεστορίου
Ταχ. διεύθυνση: Δημαρχείο Νεστορίου
Πόλη: Νεστόριο
Ταχ. κωδικός: 52051
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nestokep@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2467352300
Φαξ:  +30 2467031242
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.nestorio.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/03/2022
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