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Γέρακας  25/05/2018 
Αρ. Πρωτ. 16832 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 
(ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 
 
  
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  

 160.000,00 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) 

  Κ.Α 15.7336.0006 

 
Η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ.α του 
Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)»  με 
αριθ.μελ 01/2018 συνολικού προϋπ/σμού 160.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το παρόν έργο 
αφορά την εκτέλεση εργασιών για την ανακατασκευή των δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης 
πλησίον των Εργατικών Κατοικιών ΙΙ στη ΔΕ Παλλήνης. [CPVs: 45236119-7 Εργασίες 
επισκευής γηπέδων αθλητισμού]. 
1. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας A1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 και άνω στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 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.  
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.  
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,  
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 
(ΦΕΚ Β' 2710/2-8-2017) Κ.Υ.Α "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην 
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».  
4. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έναρξης 
υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 19/06/2018 ημέρα Τρίτη, ώρα 
10:00π.μ  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
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Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η  26/06/2018, ώρα 10:00 π.μ.  
5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
υποβάλλονται μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών (και παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής 
ποσού 2.580,65 Ευρώ. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ορίζεται για διάστημα 
εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 26/04/2019.  
7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου (Ίδιοι Πόροι), (κωδικός 
έργου Κ.Α 15.7336.0015) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.  
8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε Εκατόν Ογδόντα (180) Ημέρες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
9. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παλλήνης: www.pallini.gr (Νέα – ανακοινώσεις). 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ 
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