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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Αρ. Μελ. :  41/2018 
Αρ. ∆ιακ. : 28/2018 
Αρ. Πρωτ. :13902/8-10-2018 

 
 
 
 
ΕΡΓΟ: 
 
        
 
ΠΡΟΫΠΟΛ: 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 
 
 

 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 
 
 
«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  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
1. Επωνυµία και ∆ιευθύνσεις: 
Επίσηµη Επωνυµία: ∆ήµος Καρπενησίου 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Υδρας 6 Τ.Κ 36100 Καρπενήσι 
Κωδικός NUTS: EL643  
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: contact@karpenissi.gr 
∆/νση στο διαδίκτυο: www.karpenissi.gr 
Tηλέφωνο: 22373 50000 
Φαξ: 22373-50028 
 
Αρµόδια Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Yπηρεσιών 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : Ύδρας 6 Τ.Κ 36100 . 
Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ 
E-mail: i.ntalli@0716.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο :. 2237350081 
Φαξ: 2237089076 
 
2. Επικοινωνία: 
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 καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.  
 
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί: 
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45214200-2 
5. Είδος Σύµβασης: ΕΡΓΟ 
6  Εκτιµώµενη συνολική αξία: 74.400,00 €  (ΜΕ ΦΠΑ) 
7. Τόπος Εκτέλεσης: Καρπενήσι 
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8. Τίτλος έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 

   9. Σύντοµη Περιγραφή: Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνουν οι εργασίες που απαιτούνται για την βελτίωση 
επισκευή και αναβάθµιση κτιρίων και αύλειων χώρων στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο, στο 4ο  ∆ηµοτικό Σχολείο, στο 
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, στο Ειδικό Σχολείο  Καρπενησίου και στο 1ο Γυµνάσιο  Καρπενησίου της πόλης του 
Καρπενησίου. 
. 
10. Εγγυητική συµµετοχής: 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 1.200,00 ευρώ 
και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µήνες και τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών  
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 
12. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι  επτά (7 ) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
13. Προϋποθέσεις συµµετοχής: 
-∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  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 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 συµβάσεων. 
-Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. 
-Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ. στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ    
 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
14. ∆ιαδικασία Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 27 του ν.4412/2016, µε τις προθεσµίες διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 121 του ν.4412/2016 και 
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
117384/26-10-2017 (ΦΕΚ3821Β/2017). 
15. Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα 
16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης: είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) – άρθρο 95 ν.4412/2016. 
17. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών: Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5/11/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00µµ 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 9/11/2018, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.00πµi 

18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
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19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό 
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
20. Γλώσσα ∆ιαδικασίας: 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.  
21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 
22. Χρηµατοδότηση: 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 
23. ∆ιαδικασίες Προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
24. Άλλες πληροφορίες 
Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε την υπ' αριθµό 271/2018 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρπενησίου. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου  Καρπενησίου,  
 

Καρπενήσι   08/10/2018 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 

Νικόλαος Σουλιώτης 
                                                 
i Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

µετά την παρέλευση τριών εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
προκειµένου να έχει προσκοµιστεί από τους συµµετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 


