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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

 

 
 
 

Λυγουριό   :  20/10/2021 
                           Αρ. Πρωτ.   :  5585 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 

 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΛΙΑΣ» 
CPV: 45212310-2 

 
Ο Δήμος Επιδαύρου διακηρύττει ότι την 4 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  & του                   
Ν. 4782/2021 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με 
τίτλο:. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ                                                 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 10/11/2021 , ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 10.00 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
34/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Επιδαύρου, ανέρχεται στο ποσό των 96.774,19  ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 120.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 
Δαπάνη των εργασιών: 71.250,30 €, Δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 12.825,05 €, Δαπάνη των απροβλέπτων 
(15%), 12.611,30 €, Αναθεώρηση: 87,54 € Δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%):  23.225,81 € 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου  (E.Ε.E.Σ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο 
χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Επιδαύρου www.epidavros.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/10/2021

 
 η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 31/10/2021. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή  Δημοσίων 
Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Πρότυπο τεύχος διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων. 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην    
κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε          
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. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. 
με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 1.936,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Επιδαύρου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έντεκα (11) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και όσα αναγράφονται στα άρθρα 
21, 22, 23 & 24 της διακήρυξης. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας 
Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση».  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Επιδαύρου. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Επιδαύρου (Τηλ. 2753360116 Δρούζας Αθανάσιος, 2753360119 Δαβάκος Χρήστος) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

 Λυγουριό, 20/10/2021 
Ο Δήμαρχος 

 
 

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Κ.  ΧΡΟΝΗΣ 
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