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«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  
74.400,00 € (µε το ΦΠΑ) 
 
53.400,00€ (µε το ΦΠΑ) Π∆Ε 
21.000,00€ (µε το ΦΠΑ) Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου,  διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία , µέσω του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) , σύµφωνα µε το N. 
4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» µε προϋπολογισµό 
74.400,00 € (µε  το ΦΠΑ).  
2.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της  σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια  
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  
καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα  του ∆ήµου www.karpenissi.gr  
Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 22373-50081, FAX επικοινωνίας  22370-89076, 
αρµόδιος  υπάλληλος  για επικοινωνία  ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ. 
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της  
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 5/11/2018,  
ηµέρα  ∆ευτέρα. Ώρα  λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 µ.µ . Η 
αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 9/11/2018, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.00πµ, από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου  
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 
27 του Ν 4412/16 και υπό τις  προϋποθέσεις του νόµου αυτού.   
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Οι οικονοµικοί φορείς  
προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης  για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών 
εργασιών του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό 
(%) και τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε  οµαλή σχέση 
µεταξύ τους,  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ.  2.(α) του ν. 4412/2016.  
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η 
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει 
υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία  
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα , µε απόφαση της  αναθέτουσας 
αρχής . Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, µέσω της  
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη  
νέα ηµεροµηνία ,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της  αναθέτουσας  
αρχής ,  καθώς και στον ειδικό, δηµόσια  προσβάσιµο,  χώρο “ηλεκτρονικοί  
διαγωνισµοί” της πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή 
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία , εφαρµοζοµένων  
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.   
Η συνολική προθεσµία του έργου, ορίζεται σε επτά (7) ηµερολογιακούς µήνες από 
την ηµέρα  υπογραφής  της σύµβασης. 
4. ∆ικαίωµα  συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,  ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 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 Σ∆Σ,  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 συµβάσεωνΚάθε 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 παρ.  1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.  4412/2016.  
∆εν 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). 
Όσον αφορά την καταλληλότητα  για την άσκηση της  επαγγελµατικής 
δραστηριότητας,  αυτή αποδεικνύεται για  τους προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα  µε βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες:  
Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  και Α1 τάξη  και άνω  για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ    
 5. Για  τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής  επιστολής 
ύψους  1.200,00€ και ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών,  µετά  την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού και απευθύνεται προς τον ∆ήµο Καρπενησίου. 
Ο χρόνος ισχύος  των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 
Το έργο χρηµατοδοτείται ως  ακολούθως : 53.400,00€ από Π∆Ε ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και 21.000,00€ από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ. 
 Προκαταβολή  δεν θα χορηγηθεί και η δαπάνη δηµοσίευσης  της παρούσης  βαρύνει 
τον οικονοµικό φορέα. 
                                                                                                                                                   
 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ   08/10/2018 
Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 
 

Νικόλαος Σουλιώτης 
 
 
 


