
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΧ Ε..Η.ΔΗ.. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΓΛΤΦΑΔΑ 

δηαθεξχζζεη: 

αλνηθηή δηαδηθαζία  γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΧΝ ΔΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΔΑ» πνπ ζα δηεμαρζεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε επηκέξνπο 
πνζνζηά έθπησζεο αλά νκάδα εξγαζηψλ, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κε ζπλνιηθή, θαηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κε αξηζκφ 
24/2018 Μειέηεο ηνπ Γήκνπ καο, δαπάλε 2.885.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24%).  

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ θπξηφηεξσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 
Γιπθάδαο, ήηνη ζην Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Γιπθάδαο «Μάθεο Ληνχγθαο», ζην 1ν Γεκνηηθφ 
Γήπεδν, ζηα Γήπεδα Δπξπάιεο (2ν Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην) θαη ζηελ Αλνηθηή θνιπκβεηηθή 
δεμακελή νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ (Α.Ν.Ο. Γ.). 

 
Σελ Πέμπτη 30 Ιανοςαπίος 2020 και ώπα 10:00 π.μ.  ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε    
ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 4η Φεβποςαπίος 2020, ημέπα Σπίτη, και ώπα 10:00 π.μ. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη στην 3η τάξη και άνω για έπγα κατηγοπίαρ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θαη ζηελ 1η 
τάξη και άνω για έπγα κατηγοπίαρ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ηνπ ΜΔΔΠ θαη πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 
θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ πην πάλσ έξγνπ είλαη είκοσι έξι (26) μήνερ, απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
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Η δεκνπξαζία θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξνπλ ηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο, ην ΣΔΤΓ θαη ην έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί 
δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
Γιπθάδαο https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/diagwnismoi. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί 
εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 17/01/2020,  ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 24/01/2020. 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 46.048,39 εςπώ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο βεβαηψλεηαη 
κε ηελ πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο, ή γξακκαηίνπ 
ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη  Γαλείσλ ή ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/16, είλαη ελλέα (9)κήλεο 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16, πξέπεη λα έρεη ρξφλν ηζρχνο φρη κηθξφηεξν 
ησλ δέθα (10) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
δειαδή ηνπιάρηζηνλ έσο 30/11/2020. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα 
ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε κε πίλαθα εθηέιεζεο έξγσλ ζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή ππεχζπλε δήισζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε εηαηξεία πνπ έρεη εθηειέζεη 
παξφκνηα έξγα. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ 
λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 πζηήκαηνο δηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ή ηζνδχλακν 
ζπκκεηέρνληα, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο. 

Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 
% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, ηεο θξάηεζεο 6%ν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2235), θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο 2,5%ν, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4612/2019 (κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 
53 παξ.7 πεξ. ζ’ ηνπ Ν.4412/2016) θαη ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΝβ/51667/θλ466/1.7.2019 απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2780). 

Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,  
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 85725/3-12-2019 Απφθαζε Έληαμεο ζην πιαίζην ηεο 
πξφζθιεζεο IV «Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκσλ».  

Η ρξεκαηνδφηεζή ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ ΑΔ – 055 2017Δ05500010 γηα ην πνζφ ησλ 600.000,00 επξψ, ελψ ην ππφινηπν 
πνζφ χςνπο 2.255.000,00 επξψ ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη έρεη 
πεξηιεθζεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο γηα ηα έηε 
2019, 2020, 2021 θαη 2022 κε ηελ έλδεημε K.A.: 15.7326.0003.   
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