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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
 

Η Διοικούσα Επιτροπή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Προϊσταμένη Αρχή, προκηρύσσει, με ανοικτή διαδικασία, την επιλογή 
αναδόχου για την ανάθεση κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση παραθύρων της Φοιτητικής Εστίας της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 99.993,60 Ευρώ (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Απολογιστικά, 
Αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΚΑΕ: 0863 
Κωδικοί CPV: 45421132-8 Εγκατάσταση παραθύρων     Κωδικός NUTS: EL301 
 45421112-2 Εγκατάσταση πλαισίων παραθύρων 
 45421145-2 Εργασίες τοποθέτησης ρολών παραθύρων  
1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποξήλωση υπαρχόντων παραθύρων και η προμήθεια, προσκόμιση και 

τοποθέτηση νέων στο κτίριο της Φοιτητικής Εστίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 
2. 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 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων και σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. Η Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Σύμβασης και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύονται στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται 
στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

5. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:  

6. 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 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
ένωση προσαρτήματος Ι 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 
του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 

7. Οικονομική και Χρηματοοικονομική ικανότητα: 
Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Ειδικά οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019, 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. 

8. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
α) για οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
καλύπτεται από τη βεβαίωση εγγραφής στην Α1 τάξη και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 
Οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον 
έναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Α΄ Βαθμίδας (προϋποθέσεις της παρ.3α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις 
του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019).  
Για το Τεχνικό προσωπικό που δεν είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών» (ΜΕΚ) 

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




του ν.3669/2008, απαιτείται να έχει αντίστοιχη εμπειρία, ανά βαθμίδα του ΜΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
αναλυτικά στο άρθρο 107 του Ν. 3669/2008 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και η οποία (εμπειρία) 
προσδιορίζεται βάσει των κάτωθι στοιχείων (του άρθρου 107 του ν. 3669/2008): 

 Του τίτλου σπουδών (Διπλωματούχος / Πτυχιούχος ΑΕΙ ή Πτυχιούχος ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ/Υπομηχανικός) 

 Των ετών απασχόλησης στην κατασκευή, επίβλεψη και μελέτη έργων ή εργασιών από την έναρξη 
άσκησης του επαγγέλματός του 

 Των ετών από την έναρξη της άσκησης του επαγγέλματός του 
Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008, όπως ισχύουν, για την δυνατότητα 
ανάληψης έργων κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού αντίστοιχου με το δημοπρατούμενο έργο 
(όριο ποσού ανάληψης έργων, κατασκευαστική εμπειρία) 

9. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/01/2022, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 27/01/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το αργότερο πριν από την ως άνω 
αναφερόμενη 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.  

11. Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
της παρ. 2(α), του άρθρου 95 του ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές 
προσφορές δε γίνονται δεκτές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι δέκα (10) μήνες από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

12. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγύηση 
συμμετοχής ποσού 1.612,80 ευρώ, εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 15 της οικείας αναλυτικής Διακήρυξης. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, ήτοι έως την 24/12/2022. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

13. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής καθώς και κάθε έγγραφο της 
Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 
μετάφραση.  

14. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ ή προκαταβολής στον ανάδοχο. 
15. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της ΕΣΥ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ. 
16. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωση ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 4.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

17. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. 49 / 16.12.2021 (Θέμα 3.1) (ΑΔΑ: 6ΦΑ146Ψ8ΧΙ-941) 

Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

 

 

Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 

Καθηγητής 
 

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