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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ιωνικό Κέντρο Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό,  «αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο»
(άρθρο 50 και στο άρθρο 95 παρ. 2(γ) του ν. 4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «Ιωνικό Κέντρο –
Δημιουργία  κέντρου  πολιτισμού  και  νεολαίας»,  προϋπολογισμού  31.854.838,71€,  (πλέον  Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Το αντικείμενο της μελέτης-κατασκευής περιλαμβάνει:

 το  νέο  σχεδιασμό  του  Πολιτιστικού  Κέντρου  ως  Συνεδριακό  -  Πολιτιστικό  Κέντρο
Νεολαίας. Το Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο αναπτύσσεται σε υπόγειους και υπέργειους
χώρους., με συνολικό εμβαδόν χώρων περίπου 3.300 τ.μ. Το υποέργο έχει άμεση συσχέτιση
με  τα  λοιπά  υποέργα,  δεδομένου  ότι  η  εστία  φιλοξενίας  και  συγκεντρώσεων  είναι
συμπληρωματική  -  υποστηρικτική  δομή  του  συνεδριακού  κέντρου,  καθώς  και  η
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα είναι σε ελεύθερη χρήση για τους πολίτες.

 την αποπεράτωση της Εστίας Φιλοξενίας και συγκεντρώσεων (έχει ολοκληρωθεί ο φέρων
οργανισμός),  η  οποία  αποτελεί  συμπληρωματική  δραστηριότητα  του  Συνεδριακού
Πολιτιστικού  Κέντρου,  με  σκοπό  να  εξυπηρετήσει  τη  συμμετοχή  και  παρουσία  των
συνέδρων,  ημεδαπών  και  αλλοδαπών  στο  χώρο  κατά  τη  διάρκεια  των  εκδηλώσεων-
συνεδρίων.

 την  φύτευση  και  τη  διαμόρφωση  του  περιβάλλοντος  χώρου  με  βιοκλιματικά  κριτήρια,
φυσικά  ή/και  ανακυκλώσιμα  υλικά  κατά  το  δυνατόν.  Θα  επιδιωχθεί  το  συγκρότημα  να
λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλού βαθμού ασφαλείας, τόσο χάριν των χρηστών του, όσο και
των  εγκαταστάσεών  του.  Στη  διαχείριση  των  απορριμμάτων  θα  χρησιμοποιηθούν
τεχνολογικά  συστήματα  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  ανακύκλωσης,  επίσης,  όπου  είναι
δυνατόν  θα  χρησιμοποιηθούν  δομικά  υλικά  φυσικά  ή  ανακυκλωμένα  για  μικρότερο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κωδικοί  CPV:45211350-7,  Κατασκευαστικές  εργασίες  για  πολυλειτουργικά  κτίρια,  45210000-2,
Εργασίες κατασκευής κτιρίων, 45211350-7, Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια,
45211360-0,  Κατασκευαστικές  εργασίες  για  ανάπτυξη  αστικής  περιοχής,  45212000-6,
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης
και εστιατορίων, 45212300-9, Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια,
45212340-1, Κατασκευαστικές εργασίες για αίθουσες διαλέξεων, 71335000-5, Τεχνικές μελέτες

 2.   Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο   της
κατηγορίας Οικοδομικών  Εργασιών  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.

     Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

3. Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 192233)

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει  η  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στην . 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3821/31.10.2017)Κοινή Υπουργική Απόφαση
"Ρυθμίσεις  τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων  έργων,
μελετών και  παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".

5. Καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  των  προσφορών  είναι  η  23/09/2022  και
ώρα10:00π.μ. Ελλάδος
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 29/09/2022και ώρα 10:00π.μ. Ελλάδος

6. Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή
διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και δέκα (10)
ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  (και  παρέχονται  από  την
Αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  και  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών.  Τα  σχετικά  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

7. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  συμμετοχής  ποσού
637.000,00Ευρώ.  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. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ορίζεται για διάστημα δέκα οχτώ (18)
μηνών, ήτοι μέχρι τις 22/04/2024

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%και από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι Ε2751 του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και  Ενέργειας).  Το  έργο  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,
Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020»  και  αποτελεί  υποέργο  της  Πράξης  «Ιωνικό
Κέντρο-Δημιουργία κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας»  με Κωδικό  5174159 και την από 3ης-08-
2022 προέγκριση από την ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης (Κωδικός
MIS 5174159 – AA20056).

9. Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  τριάντα  πέντε  (35)  μήνες  και  αρχίζει  από  την  ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.



10. Το  κείμενο  της  περίληψης  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  θα  δημοσιευτεί  και  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση www.nif.gr

Σημείωση: Τροποποίηση της περίληψης αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων
της Ε.Ε. την 14  η  /09/2022  .                                                               

OΑντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιωνικό Κέντρο Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας

Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, κ.κ.
Επιφάνιος, κατά κόσμον Ιωάννης-Επιφάνιος Αρβανίτης 
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