
   

 

 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 

4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ « ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΝΈΩΝ ΧΏΡΩΝ 

ΓΡΑΦΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΊΩΝ ΚΕΠΑ » 
 

 

 

 

 

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προκηρύσσει διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με 

σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο: «Έργα και Εργασίες για την 

κατασκευή νέων χώρων γραφείων και εξεταστηρίων ΚΕΠΑ» 

 

Εκτιμώμενης αξίας 990.089,87 € (πλέον Φ.Π.Α 24%) 

 
1. 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,  

https://www.sef-stadium.gr/ στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει) αναρτάται 

σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και  διασύνδεση στον ανωτέρω 

ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων 

συμβάσεων κάνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με βάσει τιμής. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104893300, email: secretary@sef-stadium.gr , αρμόδιος υπάλληλος για 

επικοινωνία Ροζολής Αθανάσιος. 

 

  

Αριθ. Πρωτ. : 

 

Φ29/38138/01-08-2022 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ  

Ταχ. Δ/νση: Εθνάρχου Μακαρίου 1 

Τ.Κ.: 185 47, Νέο Φάληρο - Πειραιάς 

Πληροφορίες: 2104893356 

Email:  secretary@sef-stadium.gr 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
Έργα και Εργασίες για την κατασκευή 

νέων χώρων γραφείων και εξεταστηρίων 

ΚΕΠΑ 

Α/Α Συστήματος:              191205 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.sef-stadium.gr/
ΑΔΑ: ΨΒΙΗ469ΗΔ4-ΛΒΒ
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2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

05/08/2022 

και ώρα 10:00-

12:00 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

μετά την 

δημοσίευση στην 

διαδικτυακή πύλη 

του ΕΣΗΔΗΣ 

20/08/2022 και ώρα 

12:00 πμ 

26/08/2022 και ώρα 

12:00 πμ 

 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από 

την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (19.801,80 €) δέκα 

εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά. 
 

6. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

http://www.promitheus.gov.gr/
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παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (Ν.4169/1961). 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

 

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει  

τιμής.  
  

9. Οι δεσμεύσεις πίστωσης διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αρ. Φ29/37981/28-07-2022 Απόφαση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. 

 

 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

Αύγουστος 2022 
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