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ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

A.M.: 08/2017     Προυπ : 1.670.000,00  Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΚΑ  :  15.7326.0010 
 
   Πηγή   : 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

     Χρήση : ΚΑΕ : 9777.05.020  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο Δήμος Παλλήνης,  διακηρύττει την με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου με τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.346.774,20 €  πλέον 323.228,80 € ΦΠΑ 24%  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016  

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα; Υποβολής προσφορών 05/11/2018 ημέρα πέμπτη, ώρα 13,30 π.μ.   

 Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

, με προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του 

τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί  τοις εκατό (%), 

σύμφωνα με το άρθρο 95 & 2Α  του Ν.4412/2016 .   

 Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών , που 

πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 21 και 22 της διακήρυξης και  δραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας 2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ και 1η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .  

 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.  

 Ως μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται διάστημα 12 μηνών.  

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της  Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ : 9777.05.020)  προκαταβολή 

δεν θα χορηγηθεί.  

 Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 26.940,00 € (2%  επί του 

δημοπρατούμενου ποσού)  , πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Παλλήνης , να βεβαιώνεται με την 

προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ , να είναι συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο 

που ισχύει στο Δημόσιο και το Ν.4412/2016, και να έχει ισχύ τουλάχιστον  δέκα (10) μηνών και 

τριάντα α(30) ημερών από τη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .  Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων , η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα   στον διαγωνισμό κατά την διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016 , για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών .  

 Το σώμα της διακήρυξης , τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr) , στο ΚΗΜΗΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ , πληροφορίες στο τηλέφωνο 

210 66 04 723  Καλδής Παναγιώτης και ΦΑΞ  επικοινωνίας 210 66 12 965 .   

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου  Παλλήνης.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ 
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