
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Αίγινα, 24/09/2020 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                             Αριθμ. πρωτ.:  13704 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
 
 
          Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την  ‘πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής ‘ για την επιλογή αναδόχου  
εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού  80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) και   θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό  2020 του Δήμου Αίγινας   (  με χρηματοδότηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΑΤΤΙΚΗΣ  με ΚΑΕ:9762.08.057) .  
 
           Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr.  και  σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
147/8.8.2016) «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και την σχετική 
διακήρυξη του έργου. 
 

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης 

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

28/9/2020  

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

24/9/2020 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 28/9/2020  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 23/10/2020  , ώρα  22:00  

 
 
                Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η  ‘πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής όπως  
ορίζεται στο  Ν. 4412/2016. 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται :  
 
-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης.  
-Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία  ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 
(2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, ήτοι ποσό χιλίων εξακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών  
(1.611,73 ) € και χρόνο ισχύος τουλάχιστον 12 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή τουλάχιστον έως τις 22/11/2021 Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 12 μήνες. 
                 Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της 

προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και 

εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων 

των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα 

έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 

και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 
            Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Πέντε (5)  μήνες από την 
ημέρα ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ . Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
              Δικαίωμα συμμετοχής: 
 
1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 12.1i 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.  

 
2)    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςii. 

 
3)  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην 
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  

 

 

 





 

 

 
 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων 
Μελετών Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσαςiii. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 
 
α) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
 
• Για την κατηγορία μελέτης 8: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας ή 

τρεις μονάδες 
• Για την κατηγορία μελέτης 9: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας ή 

τρεις μονάδες 
• Για την κατηγορία μελέτης 21: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας ή 

μία μονάδα 
•  Για την κατηγορία μελέτης 20: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας ή 

μία μονάδα 
• Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας ή 

μία μονάδα 
Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία – μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων 
αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων. 

• Για την κατηγορία μελέτης 8: πτυχίο Γ’ τάξης 
• Για την κατηγορία μελέτης 9: πτυχίο Γ’ τάξης 
• Για την κατηγορία μελέτης 21: πτυχίο Α’ τάξης 
• Για την κατηγορία μελέτης 20: πτυχίο Α’ τάξης 
• Για την κατηγορία μελέτης 27: πτυχίο Α’ τάξης 

 

 Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο 
σχήμα) που διαθέτουν  μελετητικά τμήματα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα 
αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε 
περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. Για την αντιστοιχία της εμπειρίας 
διευκρινίζεται ότι:  

• Μία (1) μονάδα αντιστοιχεί σε εμπειρία τουλάχιστον τετραετίας       (Α΄ τάξη πτυχίου) 

• Δύο (2) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχιστον οκταετίας        (Β΄ τάξη πτυχίου) 

• Τρεις (3) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχιστον δωδεκαετίας (Γ΄ τάξη 
πτυχίου) 
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β) Επιπλέον  ο/οι  προσφέρων/οντες  για τις  κατηγορίες   μελέτης 8 και 9 επί ποινή 

αποκλεισμού, πρέπει να διαθέτει/τουν εμπειρία κατ’ ελάχιστον μίας (1) εγκεκριμένης 
μελέτης κλειστού γυμναστηρίου (Στατικά , Ηλεκτρομηχανολογικά) ως  Ανάδοχος/οι, 
την τελευταία πενταετία.  

        Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με προσκόμιση σύμβασης, συνοδευόμενη 
από βεβαίωση περαίωσης ή καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής κλπ του 
αναθέτοντα φορέα 
 
               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.aegina.gr ] 

 
 

                                                                                                  
Ο Δήμαρχος  Αίγινας   

 
 
 

Ζορμπάς Π. Ιωάννης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν 

να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων 
Μελετών.  

ii  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
iii  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ 

πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 119 παρ. 5 περ.  α' & ε', 
αντίστοιχα, του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 
4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aegina.gr/
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