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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου», με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς με βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 
του Ν. 4412/2016». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  θα προκύψει μετά από αξιολόγηση 
των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα 
ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας έχει ως εξής: 
 

1. 13.488,75€ για Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, Μελετητή κατηγορίας 14 (Ενεργειακές 
Μελέτες) 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου www.polygyros.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr 

 
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί  η 01/10/ 2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών). 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα 
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), σύμφωνα με τα 
αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 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. 

-   Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

-   Οι Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική 
μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016 ). Τα μέλη αυτών των Συμπράξεων 

ANTIKEIMENO:  «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την 
ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού 
Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020 
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5029537 
 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

 
19.234,96€ (με Φ.Π.Α.24%) 
Αρ. Πρωτ. Φ6στ/11760/30-8-2021 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 
 

http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Ω5ΜΩΞΜ-ΝΣΙ
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– Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, μέλος των Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των Συμπράξεων 

- Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να 
πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από 
την Επιτροπή Διενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις. 

- Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 
αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο. 

- Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά ανάλογα με τη νομική 
μορφή του προσφέροντος: 

• σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος 
ομόρρυθμος εταίρος, 

• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της, 

• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο μέλος του 
Δ.Σ., 

• σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτημένος κοινός εκπρόσωπος 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικών προσώπων άλλης νομικής μορφής (π.χ. αφανούς εταιρίας, Δημοτικής 
επιχείρησης κ.λ.π.) ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος του νομικού προσώπου. 
Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της ειδικής τεχνικής 
και επαγγελματικής ικανότητας με βάση το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

- Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της υπηρεσίας είναι τρείς (3) μήνες. 

- Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις  της περίπτωσης  α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

- Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργου 1 , της Πράξης : «Μελέτες Εφαρμογής για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2014-2020 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6354/28-06-2019 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5029537 1. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 2. 

- Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την 
Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 230/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου. 
Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Πολυγύρου. 

Πολύγυρος 31/08/2021 
Ο Δήμαρχος 

 

 

 

 
1 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
2 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο 
(πχ ν. 4314/2014) 
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Πολύγυρος,04/08/2021 

Πολύγυρος,04/08/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Πολύγυρος,04/08/2021 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ. 

Πολυγύρου 

Πολύγυρος,03/08/2021 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υπ. 

 

 

 

  

Αλεξιάδης Χ. Αντώνης Παπασαραφιανός Γεώργιος Παπασαραφιανός Γεώργιος 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  

Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄βαθμό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄βαθμό 
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