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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 105/2017 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  8/2020  

ΕΡΓΟ: 

 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

CPV: 

Π.Δ.Ε. - ΣΑΕΠ 066 
 
2.320.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 
45233120-6,44112000-8, 
45310000-3,45236110-4 

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: 
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Καρπενησίου 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ύδρας 6 Τ.Κ 36100 Καρπενήσι 
Κωδικός NUTS: EL643  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@karpenissi.gr 
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.karpenissi.gr 
Tηλέφωνο: 22373 50000 
Φαξ: 22370 89076 
 
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Yπηρεσιών 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ύδρας 6 Τ.Κ 36100 . 
Πληροφορίες: Α. Λάππας 
E-mail: a.lappas@0716.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο :. 2237350080 
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 & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6,44112000-8, 45310000-3,45236110-4 

5. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ 

6  Εκτιμώμενη συνολική αξία: 2.320.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ   

7. Τόπος Εκτέλεσης: Καρπενήσι 
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8. Τίτλος έργου: « ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ » 

 
9. Σύντομη Περιγραφή: Προβλέπονται να γίνουν: 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων του Αθλητικού κέντρου 

Καρπενησίου και συγκεκριμένα το κτίρια προπονητηρίου και διοικητηρίου, καθώς και των εξωτερικών 

εγκαταστάσεων του Κέντρου. 

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 37.000,00 ευρώ. 

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

12. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  είκοσι τέσσερις  (24) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ 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 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. 
- 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 :  
Α) ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (1η τάξη και άνω) ή για περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων 
στην ίδια τάξη (υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1ε & 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016) στην Α2 
τάξη και άνω στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»  και  
Β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (2η τάξη και άνω) και  
Γ) ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (Α1 τάξη και άνω) και  
Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  (1η τάξη και άνω) ή για περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων 
εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη (υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1ε & 3β του άρθρου 76 του ν. 
4412/2016) στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία «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. Διαδικασία 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ3821Β/2017). 
 
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
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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                    9-6 - 2020, ημέρα Τρίτη   και 
ώρα 10:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 15-6- 
2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  
 
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 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 
 
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
20. Γλώσσα Διαδικασίας: 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 από Π.Δ.Ε. –ΣΑΕΠ 066   
 
23. Διαδικασίες Προσφυγής: Προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος Για το παραδεκτό της άσκησης της 
προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα 
ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
 
24. Άλλες πληροφορίες 
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 59/2020 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Καρπενησίου,  
 

Καρπενήσι  19/5/2020 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 
 

Νικόλαος Σουλιώτης 
 


