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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Προκηρύσσει  
Συνοπτικό  διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την  εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 
ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (Net Metering) ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (Virtual Net Metering)», εκτιμώμενης αξίας   
58.064,12 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 όπως ισχύουν  και την  αριθμ. 2493/2021 Αναλυτική  διακήρυξη Δημάρχου 
Νεμέας   

1. Περιγραφή σύμβασης 
Η μελέτη περιλαμβάνει   τις  παρακάτω επιμέρους κατηγορίες μελετών:  
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες κατηγορίας 9 προϋπολογισμού   44.035,82€ (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
Μελέτες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατηγορίας 14 προϋπολογισμού 14.028,30 
€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 
τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού 
( CPV:71314300-5 ) 

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή:Δήμος Νεμέας  

Κωδικός NUTS ΕL  652 

Διευθυνση :Παπακωνσταντίνου 39 Νεμέα 20500  

Τηλέφωνο 2746360119 

email:nemeaota@otenet.gr 

Ιστοσελίδα:www. nemea.gr 

3. Χρηματοδότηση  
Η  χρηματοδότηση για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει  κατά 24.800,00 
€  από  πιστώσεις του Χρηματοδοτικού  προγράμματος «Επιχορήγηση Μελετών 
Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και κατά 
47.199,51 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 055 κωδικός 
ενάριθμος 2017ΣΕ05500010.  

4. Πρόσβαση στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυµούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό 
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µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική 
µορφή, από την ιστοσελίδας του Δήμου Νεμέας www.nemea.gr ή από το 
Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.  

Επίσης µπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Λεωφ.Παπακωνστυαντίνου 39Β, Νεμέα, Τ.Κ. 20500, τηλέφωνο: 
2746360119,  , τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, 
(αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι η  κα  Μυττά Ιωάννα ). 
Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 17  της διακήρυξης διαγωνισμού 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει 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 σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

6.  Παραλαβή προσφορών 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
02.06.2021 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00πμ.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το 
άρθρο 3.5 της αριθμ. 2493/2021  διακήρυξης διαγωνισμού. 
 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
(Λεωφ.Παπακωνστυαντίνου 39Β, Νεμέα) το αργότερο µέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισµού. 

7. Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό   απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 
1.161,28. € 
8.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειάς του.  
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
10. ∆ηµοσιεύσεις:  
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr)  και 
φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
 Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΚΩΝ.ΦΡΟΥΣΙΟΣ 
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