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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου & Χαλκηδόνος προκηρύσσει Ηλεκτρονικό
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΦΕΝΔΑΛΗ
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ» (κωδικός 2019ΕΠ08500011), προϋπολογισμού 4.110.618,04 €, (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών κατασκήνωσης στη
Μαλακάσα, ανεκμετάλλευτες επί σειρά ετών, ενόψει του ότι αυτές πρόκειται να λειτουργήσουν εκ
νέου, υπό την Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.
Πρόκειται να υλοποιηθούν επισκευές και αναδιαρρυθμίσεις των κτηριακών και λοιπών
εγκαταστάσεων του συγκροτήματος. Περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σύμφωνα
με την αντίστοιχη Αρχιτεκτονική πρόταση.
Απαιτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τους χώρο. Σε
κάποια από αυτά θα απαιτηθεί επιπλέον στοχευμένη αναδιαρρύθμιση χώρων, (πχ προσθήκη χώρων
υγιεινής), ώστε αυτοί να εναρμονίζονται πλήρως με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας.
Η νέα μελέτη φιλοδοξεί να αποσβήσει τις φθορές της 20ετούς εγκατάλειψης, να επαναφέρει τα
κτίρια στην αρχική τους μορφή, να τα εκσυγχρονίσει - κατά το δυνατόν με ήπιες παρεμβάσεις- και
να τα ενοποιήσει αισθητικά. Το τελικό αποτέλεσμα θα δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον εντός
του δασικού τοπίου, το οποίο, οι μικροί κατασκηνωτές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν.
(Κωδικοί CPV: 45300000-0: Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων).

2. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της
κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών 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:190152)
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
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επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 20/07/2022,και ώρα
10:00 π.μ. Ελλάδος
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 26/07/2022και ώρα 10:00π.μ. Ελλάδος
5.

6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και οχτώ (8)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (και παρέχονται από την
Αναθέτουσα αρχή μέχρι και τέσσερις (4) 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 66.300,29
Ευρώ. 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 εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις
20/05/2023.
8. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
(κωδικός έργου 2019ΕΠ08500011) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά
Μητρόπολις Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου & Χαλκηδόνος. ποσού ίσο με τετρακόσιες
πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00€), χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Σε ότι αφορά στην εγγύηση
προκαταβολής ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1.δ. του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) 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
Για την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ &
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

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

