
 

 

Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni 
12 P.Grigoriou E’ str.,  561 23 Ampelokipi - Thessaloniki  Greece 
Tel. 2313-313.600   FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ : Μελετών-Κατασκευών 
Πληροφορίες : Ε. Παλάσκας 
Διεύθυνση : Πατρ. Γρηγορίου  Ε’ 12, Τ.Κ. 56123  Αμπελόκηποι 
Tηλ.  : 2313-300.913, 940 
E- mail : a.fotea@ampelokipi-menemeni.gr 
               m.alexiou@ampelokipi-menemeni.gr 

Αμπελόκηποι :  24./06/2022 

Αριθ. Πρωτ. :14157 
Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Υ.  :1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016  
 
 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης 
Τμήμα Μελετών – Κατασκευών Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 
Διεύθυνση:  Πατρ. Γρηγορίου  Ε’ 12, Τ.Κ. 56123  Αμπελόκηποι                                                                
Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα τεύχη: 
Αικ. Φωτέα , τηλ. 2313-300.913,  email: a.fotea@ampelokipi-menemeni.gr ,            
 

 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 

«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΟΠΣ 5027349 – ΕΣΠΑ: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020»  

 
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 214.680,91€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

CPV: 71221000-3, 71222000-0, 71322000-1, 
71321000-4, 71421000-5, 71351810-4, 
90712000-1 
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II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης η οποία  αποσκοπεί στην 
αποκατάσταση, εξοπλισμό και επανάχρηση ενός κτιρίου συνολικής επιφάνειας 1532 μ² περίπου, 
στο πρώην στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος και στην ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του, για τη 
δημιουργία ενός κέντρου αφιερωμένου στην διατροφή, τον πολιτισμό και τη ψυχαγωγία των 
πολιτών.Η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

 Όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις - επικαιροποιήσεις των σχεδίων αποτύπωσης που 

παρέχονται από την Υπηρεσία. 
 Την Αρχιτεκτονική Μελέτη, η οποία θα προτείνει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, τόσο 

στο εσωτερικό του κτιρίου για την δημιουργία λειτουργικών εσωτερικών διαρρυθμίσεων και 
χώρων, σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα, όσο και στο εξωτερικό του, για την 
αποκατάσταση των όψεων. (αποξηλώσεις και εργασίες εξυγίανσης του κτιρίου, 
αποκατάσταση υφιστάμενης τοιχοποιίας ή προσθήκη νέων χωρισμάτων, αποκατάσταση 
επιχρισμάτων, ανοιγμάτων κ.λπ.). 

 Τον σχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου, με ειδική μέριμνα για την άρτια και 
λειτουργική εξυπηρέτηση των χρηστών. 

 Τον ειδικό σχεδιασμό για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, ώστε να γίνουν 
προσβάσιμες για όλους, τόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις με τις λειτουργίες που 
περιλαμβάνουν, όσο και ο περιβάλλων χώρος τους. (ΦΕΚ 2998Β/20-07-20/ Υπουργική    •  
Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699: Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με 
αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). 

 Τον στατικό έλεγχο του υφιστάμενου κτιρίου και την στατική μελέτη που θα περιλαμβάνει 
όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του φορέα του κτιρίου, ώστε να 
διασφαλίζεται η στατική του επάρκεια και ασφάλεια. 

 Τις μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων, που είναι απαραίτητες γενικά για την αποκατάσταση και 
επανάχρηση του κτιρίου, αλλά και όσες απαιτούνται για τις πιο εξειδικευμένες λειτουργικές 
ανάγκες του. 

 Τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, ώστε να τηρηθούν 
όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους χρήστες του κτιρίου. 

 Την μελετη ενεργειακής απόδοσης 
 την μελέτη ακουστικης χωρων  
 Τον σχεδιασμό της επίπλωσης και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για την 

διεξαγωγή όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που θα στεγαστούν στο κτίριο.  
  Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της επίπλωσης και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα 

για την διεξαγωγή όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που θα στεγαστούν στο 
κτίριο.  

 Τον σχεδιασμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα 
και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
 
Εκτιμώμενη Αξία: 214.680,91Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 
και περιλαμβάνει  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  
 

1. 58.575,00€ για μελέτη κατηγορίας (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 
2. 43.785,64€ για μελέτη κατηγορίας (07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 
3. 29.883,10€ για μελέτη κατηγορίας (08) Στατικές Μελέτες 
4. 40.075,93€ για μελέτη κατηγορίας (09) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και 

Ηλεκτρονικές Μελέτες 
5. 5.827,14€ για μελέτη κατηγορίας (25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου 
6. 3.021,48€ για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες Τοπογραφίας 
7. 3.662,46€ για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες 
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και 27.724,61€ για απρόβλεπτες δαπάνες. 
2.125,55 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ)  

 
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Πέντε (5)  μήνες από την υπογραφή του 
ιδιωτικού συμφωνητικού. 
 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για 12  μήνες  από την ημέρα λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών.  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ 
Κωδικοί CPV: 71221000-3, 71222000-0, 71322000-1, 71321000-4, 71421000-5, 71351810-4, 
90712000-1 

Τόπος Παράδοσης: Κωδικός: NUTS: GR122 

 
Τμήμα ΙΙΙΑ : Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες 

 
ΙΙΙΑ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

 Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται 
σε 4293,61 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης). 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για 
την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης). 

 Εγγύηση προκαταβολής Για την προκαταβολή που θα χορηγηθεί απαιτείται Εγγυητική 
Προκαταβολής ισόποση του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής  

 
ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  με κωδικό ΟΠΣ 5027349 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η καταβολή της αμοιβής θα 
γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.  
Πρόσθετη καταβολή (πριμ)  
Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, 
προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) ένα  1(%) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 
4412/2016 

ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. 
Β : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

 Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 
o Απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο 
Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του 
π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του 
τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 (α1) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν 
Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μελετών, ως εξής:  
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  στην κατηγορία μελέτης 06  
  στην κατηγορία μελέτης 07 
  στην κατηγορία μελέτης 08  
  στην κατηγορία μελέτης 09  
  στην κατηγορία μελέτης 25 
 στην κατηγορία μελέτης 16 
 στην κατηγορία μελέτης 27 
 (α2) Για τον ενεργειακό επιθεωρητή απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης 

εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΝ. 
 (α3) Για τον συντάξαντα της ακουστικής μελέτης του κτιρίου  απαιτείται η 

υποβολή απόδειξης εμπειρίας σε σύνταξη τέτοιων μελετών  με κατάθεση 
πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου  με σαφή αναφορά στην ακουστική χώρων 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.. 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, 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, 
υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της Διακήρυξης. 

o Απόδειξη Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα 

1) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
α) Εκπόνηση «παρόμοιων» με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες 
εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του διαγωνιζόμενου ή των μελών της ένωσης 
οικονομικών φορέων (ως ανάδοχος ή μέλος αναδόχου σχήματος ή ως ενεργό 
μέλος εταιρικού πτυχίου), κατά την τελευταία τριετία. ( 2021,2020,2019) 
Δηλαδή : Μια  (1) τουλάχιστον μελέτη αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική 
κτιριακού έργου με  ανακαινιζόμενη  ή νέα κατασκευαζόμενη κλειστή δομημένη 
επιφάνεια κτιρίου πολλαπλών χρήσεων  και με επιφάνεια διαμόρφωσης 
περιβάλλοντα χώρου προεκτιμώμενης αξίας ίση με την υπό ανάθεση μελέτη 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης, ο υποψήφιος (τουλάχιστον της 
κατηγορίας μελέτης 6 και κατηγορίας 9) θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο με τα 
στοιχεία των παρόμοιων μελετών, αναγράφοντας τον τίτλο της μελέτης, τον 
φορέα/ιδιοκτήτη, το ποσό και τη χρονική διάρκεια της σχετικής σύμβασης, 
συνοπτική περιγραφή του μελετητικού αντικειμένου, καθώς και αντίγραφα των 
αντίστοιχων συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

β) Επιπλέον, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της μελέτης, απαιτείται η 
συμμετοχή ενεργειακού επιθεωρητή   και ενός μελετητή με εμπειρία στην 
σύνταξη μελετών ακουστικής χώρου στην Ομάδα Μελέτης. 
γ) Στην ομάδα μελέτης του διαγωνιζόμενου (αθροιστικά σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το ακόλουθο 
ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό: 
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Για την κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), τουλάχιστον στελέχη 
ένα (1)  μελετητή  12ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία.  
Για την κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), τουλάχιστον 
στελέχη ένα (1)  μελετητή  8ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία.  
 Για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  
μελετητή  8 ετούς  εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία    
Για την κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, 
Ηλεκτρονικές), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  μελετητή  8ετούς  εμπειρίας  στην 
εν λόγω κατηγορία.  
Για την κατηγορία μελέτης 25 (Μελέτη Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης 
Περιβάλλοντος χώρου και Έργων Πρασίνου), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  
μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία. 
Για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), τουλάχιστον στελέχη ένα 
(1)  μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία. 
Για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), τουλάχιστον στελέχη 
ένα (1)  μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες 
απαιτήσεις καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 

▪ Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋπόθεσεων οι μεν προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με τα παραπάνω αναφερόμενα πτυχία μελετητών ή 
γραφεία μελετών : Η στελέχωση των ημεδαπών μελετητικών επιχειρήσεων 
αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο 
Μελετητών/Γραφείων μελετών είτε με την υποβολή καταλόγου με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα, συνοδευόμενο από τα βιογραφικά 
σημειώματα αυτών. 

◦ Απόδειξη Οικονομικής ικανότητας 

▪ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
 
 

ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με τα 
ακόλουθα κριτήρια, που περιγράφονται μαζί με τα επιμέρους κριτήρια στο αρ. 21 της αναλυτικής 
διακήρυξης: 
 
1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα 70%) 
2. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 30%) 
 
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 
Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και 
στην ιστοσελίδα του δήμου www.ampelokipi-menemeni.gr 
 
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και 
07.07.2022. 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 έως την 11.07.2022 -τέταρτη (4η) ημέρα πριν 
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών  
Ως ημερομηνία ανάρτησης των τευχών δημοπράτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 27.06.2022, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27.06.2022       
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ημέρα Δευτέρα και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15.07.2022 
ημέρα Παρασκευή. και ώρα 15:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χρήστες θα 
πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17) και 
να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. 
Για την υποβολή προσφοράς ο α/α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 190121 

Έννομη Προστασία: Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

    Ο  Αντιδήμαρχος Δ.Τ.Υ. 

 

 

   Μανωλόπουλος Βασίλειος 
 
ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1.  Χρονολογικό  Αρχείο  

2.  Αρχείο Δ.Τ.Υ. 

3.  Τμήμα  Μελετών – Κατασκευών  
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