
 

 

 

Ημερομηνία:  06/12/2022  
Αριθ. Πρωτ.: 11909   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ                ΜΕΛΕΤΗ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ  

ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 316.189,99 € (ME ΦΠΑ 24%) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

  

1. Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας  προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης και αξιοποίησης ως πολιτιστικό – 

συνεδριακό κέντρο του Αρχοντικού Σκλαβούνου στη Δ.Ε. Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας» 

προϋπολογισμού 316.189,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). 

2. Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 254.991,93 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  

προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

1. 96.923,57 € για μελέτη κατηγορίας 7 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες 

2. 51.094,90 € για μελέτη κατηγορίας 8 – Στατικές μελέτες 

3. 73.713,64 € για μελέτη κατηγορίας 9 - Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες  

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου  CPV: 71335000,   Κωδικός NUTS: EL 644 

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με 

συστημικό αριθμό 193937 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimos-amfiklias-elatias.gr   

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2023, 

ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 12η  Ιανουαρίου  

2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.  

7. Διαδικασία-Κριτήριο ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16. Κριτήριο ανάθεσης 

της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής.   

8. Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της σχετικής 

διακήρυξης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική 

προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της σχετικής διακήρυξης, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

9. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr/
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10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

εκπόνηση μελετών των κατηγοριών: 7 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες, 9 - Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές 

και ηλεκτρονικές μελέτες, 8 – Στατικές μελέτες 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. 

12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 

κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των 5.090,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, ήτοι έως 10/02/2024. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 

συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

13. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών – Πρόγραμμα   «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  (Αρ. πρωτ. 

απόφασης 23018/2020/9-7-2021 (ΑΔΑ:64ΝΦ46ΜΤΛ6-ΚΕΧ) με το ποσό των 306.285,41€ και από ίδιους 

πόρους με το ποσό των 9.904,59 €.  
14. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 30/11/2022 και δημοσιεύτηκε στις 5/12/2022 

15. Η έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης, αποφασίστηκε με την αριθμ. 219/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (ΑΔΑ: ΩΑΥΘΩΨΚ-1Γ3). 

15.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας-

Ελάτειας. 

 

 

 

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

       ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ  
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