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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή : Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.) 

 Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, Τ.Κ. 18900 
 Τηλέφωνο: 210 4653450,  Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (FAX) : 210 4653450 

2. Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης : Απόφαση  39 / 2020 (11Η Συνεδρίαση / 02-11-2020) 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. 

3. Είδος σύμβασης που αφορά ο διαγωνισμός: Έργο 

4. Είδος διαγωνισμού: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 95, παρ. 2α, του Ν. 4412/2016. 

5. Διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση: η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στο 
εγκεκριμένο τιμολόγιο της παραγράφου, (2α) του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 

6. Κριτήριο κατακύρωσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016. 

7. Τίτλος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ» 

8. Ουσιώδη στοιχεία, φύση του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι  εργασίες σε: 
«Οικοδομικά», «Οδοποιία» και «Πρασίνου» 

9. Δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για μέρος των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων: όχι (η 
προσφορά των διαγωνιζόμενων αφορά ολόκληρο το έργο). 

10. Διάρκεια της σύμβασης : 10 (δέκα) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

11. Διεύθυνση και σημείο επαφής απ’ όπου μπορεί να διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης 
καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης είναι ο ειδικός, δημόσια προσβάσιμος, χώρος 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΔΜΗΣ καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). Τυχόν άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται από το ΝΠΔΔ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, Τ.Κ. 18900. 
Πληροφορίες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο: 210 4653450 fax: 210 
4653450 από τον αρμόδιο υπάλληλο κο Νικόλαο Βάιλα. 

12. Προϋπολογισμός της Σύμβασης: Ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ 
(1.200.000,00 €) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που κατανέμεται στα παρακάτω τμήματα: 

     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      ΗΜΕΡ: 12/11/2020 

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  -890- 

Ν.Π.Δ.Δ.  

ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Τ.Κ.:18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΤΗΛ.: 2104653450 

Email:akoipop@0165.syzefxis.gov.gr 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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13. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/26-7-
2017 (2710 Β). 

14. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών:  

 30-12-2020, ημέρα Τετάρτη έως τις 11:00 π.μ. 

15. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο 
συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα. 

16. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο  άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. 
Στον ηλεκτρονικό χώρο  «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτάται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση 
οι προσφέροντες. 

17. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 i)  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που  τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
«Οδοποιίας», στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «Οικοδομικά» και 1ης τάξης και 
άνω για έργα κατηγορίας «Πρασίνου». 
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
ii) α) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ 
σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του Ν.4412/2016 (Κοινοπραξία 
στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δαπάνη Εργασιών 655.822,22 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 118.048,00 

Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών & του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 116.080,53 

Αναθεώρηση 0,00 

Απολογιστικά 77.791,19 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 232.258,06 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

18. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής των υποψηφίων: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι για τη 
συμμετοχή στο Διαγωνισμό, πλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 22 της 
Διακήρυξης. 

19. Εγγυήσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό : για την έγκυρη συμμετοχή 
στον διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ποσού δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ (19.355,00 €). Οι 
εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο ΝΠΔΔ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 
Ο χρόνος ισχύος της δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα (10) μηνών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

20. Χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται με την προσφορά του : Κάθε 
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα δέκα 
(10) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της. 

21. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
ΚΑΕ 9777.08.009, από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Οι πληρωμές θα γίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σε ευρώ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής στον ανάδοχο, ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου. 

22. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στο ΚΗΔΜΗΣ:          
13 / 11 / 2020 

 

                                                         

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης 

Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας 

 
 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓ ΑΛΑΙΣΚΑΣ 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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