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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ :  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑΜ :  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 295327/25-10-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 

Επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α Βαθμού * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.:Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα 

Υπηρεσία – Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr  * τηλ. επικοινωνίας: 210-3721549, 210-3721530, 

210-3721529 -Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 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 στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται  σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

από την αναθέτουσα μέχρι την 06.12.2022, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 02.12.2022. 

  

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον 

υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

4. Κωδικός CPV:  45212224-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για στάδια 

 

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303 

 

6. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου 

«Κατασκευή νέου γηπέδου  ποδοσφαίρου του  Παναθηναϊκού στον Βοτανικό» 

 

Για την κατασκευή του ως άνω έργου θα ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες λειτουργικές απαιτήσεις και οι ισχύουσες προδιαγραφές.  

Επίσης, το έργο υπάγεται σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ. 

 

Συνοπτικά τα προς μελέτη και κατασκευή έργα της σύμβασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» είναι:  

(α) Το γήπεδο αυτό καθαυτό (θεμελίωση, σκυροδέματα κλπ) 

(β) Ο αρχιτεκτονικός και όχι μόνο εξοπλισμός του γηπέδου (στέγαστρο, περιμετρικό κέλυφος κλπ). 

(γ) Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του γηπέδου (ύδρευση, αποχέτευση, ασθενή και ισχυρά ρεύματα, λοιπός ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός 

εξοπλισμός κλπ) 

(δ) Η κατασκευή της οδού πρόσβασης (ανοιχτό τμήμα και cut&cover με όλον τον εξοπλισμό τους), προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του γηπέδου, καθώς 

και ορισμένες προσβάσεις στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου 

(ε) Οι τυχόν αναγκαίες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.  

 

Στο Αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: 

• Οι περαιτέρω έρευνες και μελέτες προκειμένου ο Ανάδοχος να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, να συμπληρώσει όσες 

έρευνες / μελέτες χρήζουν ολοκλήρωσης και να συντάξει την Οριστική Μελέτη και τη Μελέτη Εφαρμογής του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού Μελετών και Ερευνών Έργου (ΚΜΕ) και των συμβατικών τευχών της Υπηρεσίας καθώς και τη Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς του. 

• Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η ανάλυση και η διαχείριση των κινδύνων του Έργου, καθώς και όλες οι σχετικές εργασίες σε επίπεδο Μελέτης και Κατασκευής 

για την αντιμετώπισή τους. 

• Οι όποιες προσαρμογές κατά την εκπόνηση των διαφόρων σταδίων μελετών απαιτηθούν, λόγω διαφοράς μεταξύ των προβλεπόμενων συνθηκών και των 

πραγματικών συνθηκών κατασκευής του Έργου.  

• Η γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση του Έργου 

• Λοιπές εργασίες:  

- Διερεύνηση κάθε είδους υφιστάμενων συνθηκών που δεν περιγράφηκαν ανωτέρω όπως αστικών, περιβαλλοντικών, μετεωρολογικών, κυκλοφοριακών, 

χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή του Έργου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την κατασκευή και λειτουργία του.  

- Έκδοση κάθε είδους αδειών 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τήρηση των προϋποθέσεων αναφορικά με τα Αρχιτεκτονικά και τα Στατικά του άρθρου 11.1 της οικείας Διακήρυξης είναι υποχρεωτική. 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  120.000.000,00 € και αναλύεται  ανά σε: 

Δαπάνη Εργασιών 75.080.415,97 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 

(Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%) 
13.514.474,87 € 

Απρόβλεπτα (9%) 7.973.540,18 € 

Αναθεώρηση  185.762,53 € 

Απολογιστικές Εργασίες (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) 16.949,15 €  

ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% 3.050,85 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%) 23.225.806,45 € 

Τελικό Σύνολο 120.000.000,00 € 

7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 96.774.193,55€, πλέον Φ.Π.Α. 23.225.806,45 €, ήτοι συνολικής 

δαπάνης 120.000.000,00€. Επίσης προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (για την κατασκευή μιας κλειστής διαδρομής με πεζογέφυρα) συνολικής κατ’ 

αποκοπήν δαπάνης εργασιών για την προαίρεση ύψους 3.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

  

8. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί από τον Ανάδοχο προκειμένου να εκδοθεί η Οικοδομική Άδεια του έργου. Στοιχεία για 

τις αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην οικεία Ε.Σ.Υ. 

  

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:  

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 

mailto:t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr
ΑΔΑ: 6ΦΚΧΩ6Μ-ΔΜΧ





 
 

 
2 
 

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 συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται 

από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

10. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά 

οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που 

εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την 

έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 9 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

11. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας σωρευτικά :  

α) Να έχουν άθροισμα ετήσιων κύκλων εργασιών των οικονομικών χρήσεων, για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ίσο ή μεγαλύτερο των 150 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

➢ Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΕΕΕΣ τους (Μέρος ΙV κεφ. Β), επί ποινή αποκλεισμού τα ακριβή μεγέθη του κύκλου εργασιών τους για 

καθένα από τα έτη 2018, 2019 και 2020 από όπου να προκύπτει το ζητούμενο άθροισμα. 

β) Να έχουν Ρευστότητα, υπολογιζόμενη ως ο λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, μεγαλύτερη του 0,70, όπως προκύπτει με βάση 

τις Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας οικονομικής  χρήσης, ήτοι για το έτος 2020. 

➢ Οι παραπάνω δείκτες θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος ΙV κεφ. Β) αναλυτικά ώστε να μπορούν να επαληθευτούν. Συγκεκριμένα, πρέπει να δηλωθούν το 

κυκλοφορούν ενεργητικό, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και ο λόγος τους. 

Σε περίπτωση υποψήφιου που είναι ένωση οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις (α και β) πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους, λαμβανομένου υπόψιν του 

ποσοστού συμμετοχής κάθε οικονομικού φορέα στην ένωση. 

γ) Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.  

 

12. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Λόγω  του μεγέθους και της τεχνικής πολυπλοκότητας του έργου οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, κατ’ 

αναλογία του αντικειμένου της Σύμβασης :  

Α) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,  αντίστοιχες με αυτές που ορίζονται στο άρθρο 52 του Π.Δ. 71/2019 δηλαδή 

να διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Να περιλαμβάνουν στη στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον επτά (7) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. Μπορεί να αντικατασταθεί κάθε τεχνικός 

Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας και μέχρι τρεις κατ’ ανώτατο όριο, από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ` βαθμίδας έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης τρεις από τους συνολικά έξι 

τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ` βαθμίδας  που  μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθούν από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Οι αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς, που δραστηριοποιούνται στις ως άνω κατηγορίες έργων, πρέπει να περιλαμβάνουν στη στελέχωση τους τουλάχιστον ταυτόσημου αριθμού και 

ισοδύναμων προσόντων και εμπειρίας τεχνικούς. 

Σέ περίπτωση υποψήφιου, που είναι ένωση οικονομικών  φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις αρκεί να καλύπτονται πλήρως από ένα από τα μέλη της ένωσης ή αθροιστικά. 

Β) Να έχουν ολοκληρώσει (περαίωση εργασιών) ή να έχουν υπό εξέλιξη μία (1) τουλάχιστον σύμβαση οικοδομικών έργων με συμβατική αξία τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων 

ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), κατά την τελευταία εικοσαετία (2002-2022) 

Γ) Να έχουν ολοκληρώσει (περαίωση εργασιών) ή να έχουν υπό εξέλιξη ένα (1) τουλάχιστο οικοδομικό έργο το τεχνικό αντικείμενο του οποίου να περιλαμβάνει και 

κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου επιφάνειας τουλάχιστον 6.000 μ2,  κατά την τελευταία εικοσαετία (2002-2022) 

Σε περίπτωση επίκλησης εκτελεσθέντων έργων σε Κοινοπραξία, η ποσότητα των εργασιών για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων (Β και Γ) θα υπολογίζεται σε ευθεία 

αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής του οικονομικού φορέα στην Κοινοπραξία. 

 

Σε περίπτωση υποψήφιου που είναι ένωση οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις (Β και Γ) πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους, λαμβανομένου υπόψιν του 

ποσοστού συμμετοχής κάθε οικονομικού φορέα στην ένωση. 

Όλες οι μελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου, πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα 

προσόντα, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των 

εγγράφων της παρούσας σύμβασης Μεταβολή του προσώπου του μελετητή που γνωστοποιήθηκε στην αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 

της αναθέτουσας αρχής. 

 

Η Ομάδα Μελετών – Ερευνών θα αποτελείται από Γραφεία που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα κατά κατηγορία μελέτης προσόντα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω 

και με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με τον όρο «Ομάδα Μελετών - Ερευνών» νοείται είτε αυτοτελές Γραφείο Μελετών - Ερευνών, 

είτε Κοινοπραξία / Σύμπραξη  Γραφείων Μελετών-Ερευνών, που να καλύπτει τις απαιτούμενες κατά κατηγορία τάξεις πτυχίων. Ως «Ομάδα Μελετών - Ερευνών» θεωρείται και 

Αλλοδαπή Ομάδα Μελετών - Ερευνών με προσόντα αντίστοιχα σύμφωνα με τα παραπάνω και κεντρικά γραφεία εντός της Ε.Ε και του ΕΟΧ. 

 

13. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις 

προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για τμήματα του έργου , συντάσσεται  και 

υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της οικείας Διακήρυξης. Επιπλέον, η 

κατ΄ αποκοπήν προσφορά θα αναλύεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24.4 και το Παράρτημα ΙΙΙ και της οικείας Διακήρυξης, προκειμένου να 

διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και για την τμηματική 

πληρωμή εργασιών.  

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
 

14. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.  

Η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέ της με τα οριζόμενα 

στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) 

χωρίς βαθμολόγηση.  

 

Κατηγορία Είδος Μελέτης Ελάχιστη Εμπειρία ανά είδος μελέτης 

06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Η στελέχωση και εμπειρία της Ε’   τάξης 

08 Στατικές Μελέτες Η στελέχωση και εμπειρία της Ε’   τάξης 

09 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Η στελέχωση και εμπειρία της Ε’   τάξης 

10 Μελέτες Οδοποιίας Η στελέχωση και εμπειρία της Ε’   τάξης 
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15. Προθεσμία υποβολής προσφορών – Αποσφράγιση προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  13η 

Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.μ.  Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με  ευθύνη του οικονομικού 

φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

16.  Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος κα δίνεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για τα τμήματα του έργου, όπως εμφαίνονται στον οικείο προϋπολογισμό 

 

17.  Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 

διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

 

18. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική γλώσσα. 

 

19. Χορήγηση προκαταβολής: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 

20. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται: 

Α. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ:6ΦΦ546ΜΤΛΡ-5ΤΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων), που αφορά στην ένταξη στο ΠΔΕ 2022 του  

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» με προϋπολογισμό 115.000.000,00 €  

Β. Από Ιδίους Πόρους του Δήμου Αθηναίων Κ.Α. 7326.044 Φορέας 64  με ποσό 1.000,00€ (απόφαση με αρ. πρωτ. 278680/Α01288/12-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΒ7Ω6Μ-ΣΨΨ)) και 

Γ. Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (ΑΔΑ:9ΡΨ4Η-ΟΗΘ) με προϋπολογισμό 7.999.000,00 €  

 

21. Προδικαστικές Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 

και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 

22. Δημοσιεύσεις 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για 

δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .   

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου Α και η Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό: 193151, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.cityofathens.gr), αναρτήθηκε σχετική ενημέρωση. 

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia .gov.gr. 

 

23. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Σχετικές Πληροφορίες 

• Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα 

τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.935.483.88 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, 

χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 1531/17-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΗΙΩ6Μ-ΟΨΧ) Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων 

 

 

 

 

 

 Ο  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
ΑΔΑ: 6ΦΚΧΩ6Μ-ΔΜΧ




		2022-10-25T15:24:07+0300
	Athens




