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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Τερτσέτη 44
Ταχ. Κώδικας : 15451
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου
Τηλέφωνο : 2132014629
Email : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ –ΨΥΧΙΚΟΥ »

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με σκοπό την επιλογή αναδόχου δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
Αθλητικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου Νέου Ψυχικού Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού», προϋπολογισμού 1.200.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η επιδιωκόμενη σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύληςwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18
της οικείας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κ.Υ.Α. με αρ.
83010/4098/02-08-2017 (2710 Β) «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 οικονομικής άποψης 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.».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις
κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 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 , 5, 6 και 7 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.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
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συμμετοχής ποσού τουλάχιστον δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων
λεπτών (19.354,84€).

Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, από τη
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση
www.philothei-psychiko.gov.gr.

H σύμβαση χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
έως το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων» (απόφαση 12828/19.02.2021/ΨΙ8046ΜΤΛ6-ΑΝ7 - ΠΔΕ ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010) και από ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για την υπόλοιπη δαπάνη (έως το ποσό των
εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 600.000€) όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του
Διαγωνισμού.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γαλάνης

α/α Ο Αντιδήμαρχος
Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος,

Τοπικής Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας

Γεώργιος Παπαχρόνης
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Σαµπατάκου Σοφία
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