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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πετρούπολη, 26 / 07 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ       Αρ. Πρωτ.: 11239  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1. Αντικείμενο του έργου  

Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση τριών κλειστών γυμναστηρίων 
του Δήμου Πετρούπολης. Επιπλέον στα πλαίσια του έργου του θέματος, θα εκτελεσθούν οι 
απαιτούμενες εργασίες: Ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο δάπεδο του κλειστού 
γυμναστήριου Αγ. Τριάδας. Επίστρωση με ασφαλτόπανο στο δώμα της αίθουσας 
γυμναστηρίου που χρησιμοποιείται για εκμάθηση judo, μέσα στο κτήριο του κολυμβητηρίου. 
Στο γυμναστήριο «Νίκος Παξιμαδάς» θα επιδιορθωθεί το ξύλινο δάπεδο και θα γίνουν 
κάποιες εργασίες υγρομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων και αναδιαρρύθμισης χώρων 
ώστε να δημιουργηθεί ιατρείο με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, χώρος απασχόλησης 
ΑΜΕΑ και WC ΑΜΕΑ. (CPV: 45453000-7 εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης, 
45330000-9 υδραυλικές εργασίες, 45262500-6 εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών, 
45110000-1 εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτηρίων, 44212320-8 
διάφορες κατασκευές, 44212381-3 επενδύσεις). 

 

2. Οικονομική ανάλυση του έργου  

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και αναλύεται στις ακόλουθες ομάδες 
εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: 6.220,47 €, ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ: 1.333,37 
€, ΔΙΚΤΥΑ: 397,68€, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: 28.874,25 €, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ: 30.305,23 €, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ: 20.207,05 €,  Γ.Ε. και Ο.Ε. 15.720,85 €, Απρόβλεπτα 
15.458,84 € Πρόβλεψη απολογιστικών 1.600,00 €, Πρόβλεψη αναθεώρησης 850,00 €, ήτοι σύνολο: 
120.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

4. Χρηματοδότηση 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Περιφέρειας Αττικής με Κ.Α.Ε. 
9777.03.024 για το ποσόν των 150.000,00 €. Για το οικονομικό έτος 2018 έχει δεσμευτεί από 
το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, πίστωση 5.000,00 €. Το 
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υπολειπόμενο ποσό θα προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019. i Είναι 
δε εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Πετρούπολης ως πολυετές, με Κ.Α. 70-7331.0005, ενώ 
έχει προβλεφθεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2019, με πηγή 
χρηματοδότησης την Περιφέρεια Αττικής. 

 

5. Σύστημα δημοπράτησης 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων. 
Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω νόμο. 

 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό, δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς όπως Εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ενώσεις 
οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 (β), που είναι εγκατεστημένες 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. 

Οικονομικός φορέας δύναται να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

7. Έγγραφα σύμβασης και τεύχη 

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 www.petroupoli.gov.gr . 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29 / 08 / 2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως  
31 / 08 / 2018. 

 

8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την     
06 / 09 / 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την  06 / 09 / 2018, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

9. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-
κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.419,36 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

ήτοι μέχρι 05/04/2019.  

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Πετρούπολης. 

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη. 

 

 

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 
πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη 
διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή 
χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
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