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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο Γήμορ Καππενηζίος πποκηπύζζει Ανοισηό ηλεκηπονικό διαγυνιζμό για ηην ανάδειξη 

αναδόσος εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ «ςνηήπηζη σώπων ππαζίνος Δήμος Καππενηζίος 

(2022-2024)», πποϋπολογιζμού 139.953,47 εςπώ με ηο Φ.Π.Α. και με κπιηήπιο 

καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. 

Οι επγαζίερ πεπιγπάθονηαι ζηη με απιθμό 11/2022 μελέηη ηηρ Γιεύθςνζηρ Σεσνικών 

Τπηπεζιών και αθοπούν:   

ΟΜΑΓΑ Α΄ (ςνηήπηζη σλοοηάπηηα γηπέδυν Αθληηικού Κένηπος) 

ΟΜΑΓΑ Β΄ (ςνηήπηζη σώπυν ππαζίνος ηηρ πόληρ Καππενηζίος) 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ (Απομάκπςνζη αςηοθςούρ βλάζηηζηρ ζε κοινόσπηζηοςρ σώποςρ και σώποςρ 

ππαζίνος ηος Γήμος Καππενηζίος) 

Οι ςποτήθιοι ανάδοσοι μποπούν να ςποβάλοςν πποζθοπά για μια ή πεπιζζόηεπερ ομάδερ ή 

ακόμη και για ηο ζύνολο ηηρ ςπηπεζίαρ. 

Οι επιθςμούνηερ να πάποςν μέπορ ζηον διαγυνιζμό οθείλοςν να ζςμμεηέσοςν ζύμθυνα με 

ηο άπθπο 2.2 ηηρ Γιακήπςξηρ.  

1.  Κωδικοί CPV: 77310000-6 και 77312000-0 

2. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος εκηέλεζηρ ηυν ςπηπεζιών: EL 643 

3. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: άμεζη και δυπεάν ηλεκηπονική ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ 

ζύμβαζηρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ: www.karpenissi.gr  

4. Τποβολή πποζθοπών: Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι από ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ 

ηλεκηπονικά μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος Δθνικού 

ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημόζιυν ςμβάζευν (ΔΗΓΗ), υρ εξήρ:  

Ημέπα έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών:  5 Μαπηίος 2022 και ώπα  8:00 πμ 

Ημέπα λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: 28 Μαπηίος 2022 και ώπα 15.00 μμ 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: Πέμπηη 31 Μαπηίος 2022  και ώπα 9:00 πμ 

5. Α/Α Διαγωνιζμού ζηο ΕΗΔΗ ανά ομάδα: 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΣΗΜΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

1 ΟΜΑΓΑ Α΄ ςνηήπηζη  σλοοηάπηηα γηπέδυν 

Αθληηικού Κένηπος 
155877 

2 ΟΜΑΓΑ Β΄ ςνηήπηζη  σώπυν ππαζίνος ηηρ 

πόληρ Καππενηζίος 
155878 

3 
ΟΜΑΓΑ Γ΄ Απομάκπςνζη αςηοθςούρ βλάζηηζηρ 

ζε κοινόσπηζηοςρ σώποςρ και σώποςρ ππαζίνος 

ηος Γήμος Καππενηζίος 

155879 

http://www.karpenissi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


6. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οι ςποβαλλόμενερ πποζθοπέρ ιζσύοςν και δεζμεύοςν ηοςρ 

οικονομικούρ θοπείρ για διάζηημα 12 μηνών από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος 

διαγυνιζμού. 

7. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Δλληνική 

8. Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ: 24 μήνερ από ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ  

9. Υπημαηοδόηηζη: Ίδια έζοδα 

10. Εγγςήζειρ ςμμεηοσήρ.  

 

ΟΜΑΓΔ 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

(ζε €) 

ΠΟΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

(ζε €) 

ΟΜΑΓΑ Α ςνηήπηζη σλοοηάπηηα 

γηπέδυν Αθληηικού Κένηπος 
62.247,50 622,48 

ΟΜΑΓΑ Β ςνηήπηζη σώπυν ππαζίνος ηηρ 

πόληρ Καππενηζίος 
32.355,00 323,55 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Απομάκπςνζη αςηοθςούρ 

βλάζηηζηρ ζε κοινόσπηζηοςρ 

σώποςρ και σώποςρ ππαζίνος 

ηος Γήμος Καππενηζίος  

18.263,20 182,63 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ 112.865,70 1.128,66 

11. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: ηοισεία απμόδιος θοπέα για ηιρ διαδικαζίερ πποζθςγήρ: 

Απσή Δξέηαζηρ Πποδικαζηικών Πποζθςγών (ΑΔΠΠ)  

Δ-mail: aepp@aepp-procurement.gr  

12. Πληποθοπίερ ζηο ηηλέθυνο 22373 50020 (απμόδια ςπάλληλορ για επικοινυνία: 

Γπαμμαηίκα Βαζιλική).  

 

Ο Δήμαπσορ 
 

 

 

Νικόλαορ οςλιώηηρ 
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