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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Αρ. Μελ. :  81/2016 

Αρ. Διακ. : 22/12017 

Αρ. Πρωτ. : 8920 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

        

ΠΡΟΫΠΟΛ: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

 

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

1.195.000,00€ (με ΦΠΑ) 

Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-
2020 ΣΑ ΕΠ0561, 
2017ΕΠ05610032 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

1. Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Καρπενησίου, προκηρύσσει σύμφωνα με το Ν. 4412/16 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης 

εργασιών κατασκευής του έργου: «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 1.195.000,00€ (με ΦΠΑ) 
 

2. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών  Οικοδομικά  : 919.923,52€ και  Η/Μ  : 

275076,48€ Σύνολο  : 1.195.000,00€ εκ των οποίων Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 

(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 127.697,94€ ποσοστού 18%  επί  της δαπάνης εργασιών  Απρόβλεπτα: 125.569,64€ 

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) Αναθεώρηση  

1.009,08€   Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  231.290,32€ 
 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Oργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄βαθμού και ανήκει 

στην Γενική Κυβέρνηση Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή 

γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 

Στοιχεία  αναθέτουσας  αρχής: Δήμος Καρπενησίου-Οικονομική Επιτροπή,  κωδικός NUTS  GR 

243, τηλέφωνο 2237350023,   fax 2237089073,  mail techniki@0716.syzefxis.gov.gr, 

www.karpenissi.gr 

 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/7/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 

παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Καρπενησίου. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή  και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 

τηλεομοιοτυπία  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 

του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 

δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης, και των λοιπών 

συμβατικών τευχών  του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.karpenissi.gr, 

όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.  

Μπορούν ακόμη να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδός ΥΔΡΑΣ 6 Καρπενήσι, μέχρι 

τις   14 – 7 - 2017   με την  καταβολή υπέρ Δήμου Καρπενησίου του ποσού των 15,0€  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50077, FAX επικοινωνίας 22370-89076, αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία Μπαμπαλής Δημήτριος. 
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5. Το έργο θα εκτελεστεί στο Ο.Τ. 60  της πόλης Καρπενησίου, NUTS: GR243, CPV :45214210-5 

διάρκεια σύμβασης:  δεκαπέντε (15) μήνες 

Το νέο κτίριο πολλαπλών χρήσεων θα είναι διώροφο. Στον όροφο (ισόγειο από την πλευρά 

του προαυλίου) θα στεγάζεται αίθουσα πολ. Χρήσεων εμβαδού 385,61 μ2 δυναμικότητας 200 

ατόμων και με χώρο σκηνής ενώ στο ισόγειο (από τον ένα δρόμο) εμβαδού 382,48μ2 αίθουσα 

γυμναστικής και στο συνεπίπεδο υπόγειο τμήμα του ισογείου θα συμπεριληφθούν, βοηθητικές 

χρήσεις-αποθήκες και τα λεβητοστάσια-μηχανοστάσια.  

Το κτίριο θα κατασκευαστεί με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχους πληρώσεως από 

οπτοπλινθοδομή, με μόνωση εξωτερικά σύμφωνα με την μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Στο 

ισόγειο θα υπάρχει στους εμφανείς κύριους τοίχους επένδυση από εμφανή κτιστή λιθοδομή. 

Τα επιχρίσματα θα είναι τριφτά ασβεστοτσιμεντοκονιάματα  με τραβηχτούς διακοσμητικούς 

λαμπάδες. Οι σοβάδες θα είναι από φυσικά υλικά με χρώματα μάζας για πιο φυσικά χρώματα 

τύπου “κουρασανίτ”. 

Τα εσωτερικά  δάπεδα θα είναι  κυρίως  αθλητικά δάπεδα έγχρωμα πράσινο και κόκκινο στο 

ισόγειο και σε απομίμηση ξύλου για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στους λοιπούς 

χώρους θα έχουμε κεραμικά πλακίδια αλλά και ξύλο κατά περίπτωση (κερκίδες). 

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν εκτός από τα χρώματα μάζας θα είναι 

τσιμεντοχρώματα για τα εμφανή σκυροδέματα. Τα ανοίγματα θα είναι μεταλλικά σε απομίμηση 

ξύλου με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες, σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής 

απόδοσης. Δυο ανοίγματα στον όροφο θα έχουν την μορφή ανοίγματος αλλά θα είναι τοίχοι 

«trombe» 

Η στέγη της αίθουσας πολ. Χρήσεων θα είναι ξύλινη εμφανής με συνδυασμό ειδικών 

απορροφητικών και ανακλαστικών υλικών για να προσθέτει δυνατότητες καλής ακουστικής. Η 

κύρια στέγη θα είναι ξύλινη  πάνω σε δοκούς σκυροδέματος ενώ οι επιμέρους στέγες πάνω σε 

πλάκες σκυροδέματος. Η επικάλυψη θα είναι από κεραμίδια με θερμομόνωση, υγρομόνωση 

και ηχομόνωση / ηχοαπορρόφηση στην εσωτερική πλευρά. 

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων  

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. 

Οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που 

η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται 

η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής δηλ .  α ) να μην 

συντρέχουν σε αυτούς λόγοι αποκλεισμού και Β) να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας 

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπωςαυτά περιγράφονται στο τεύχοςτηςδιακήρυξης. 

Ειδικά για την εκπλήρωση του κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας απαιτείται οι 

ημεδαποί οικονομικοί φορείς να είναι εγγραμμένοι στην στην 1η  τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών 
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7. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεση τους στην Επιτροπή 

διαγωνισμού  είτε(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ)με κατάθεση 

τους στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καρπενησίου. Η Οικονομική Προσφορά των 

διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα τηςπαρ.2(α), του 

άρθρου 95 τουΝ.4412/2016  (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 

και έλεγχο ομαλότητας των  προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης). Κριτήριο για 

την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

19.274,20€ και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 

του διαγωνισμού και απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

 

9. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
10. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

άρθρου 18 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα 

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα 

από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι 

οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26.6.2017, διέπονται από τις διατάξεις του 

Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374) σε συνδυασμό με το ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 

64/Α/17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της  Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και συγκεκριμένα από την 

ΣΑΕΠ 056/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ενάριθμο στο ΠΔΕ 

2017ΕΠ05610032 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.  

Η δαπάνη δημοσίευσης στις εφημερίδες βαρύνει την ανάδοχο επιχείρηση. 

                                                                                                                                                    

Καρπενήσι       15  / 6 /2017 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης 
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