
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 

               
              Άστρος ,   24/06/2022 
              Αρ.Πρωτ.:  6616 
 
‘Εργο:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  

 
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  

κατασκευής του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 105.000.00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 

Οδός: Άστρος Κυνουρίας 

Ταχ.Κωδ.: 22001 

Τηλ.: 2755360110 

E-mail: astros01@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: https://www.boriakinouria.gov.gr/ 

 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση  στα έγγραφα της σύμβασης από τις 24/06/2022 στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

https://www.boriakinouria.gov.gr/ 

3. Δικαίωμα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου Οικοδομικών & Ηλεκτρομηχανολογικών 

Έργων και που είναι εγκατεστημένα σε : 

mailto:astros01@otenet.gr
https://www.boriakinouria.gov.gr/




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 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. 

 

4. Διάρκεια Σύμβασης: Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 180 

ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

 

5. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

 

6. Παραλαβή προσφορών: 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. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
19/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. 
 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
21/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.  
 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 
8. Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για Πρόκειται για Έργο Αισθητικής, Περιβαλλοντικής 

και Λειτουργικής Αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου 

Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, καθώς και η εγκατάσταση απαιτούμενων μέσων 

πυρασφάλειας. Το τμήμα αυτό του Περιβάλλοντος Χώρου περιλαμβάνει τη ράμπα εισόδου 

στο Γυμναστήριο, που βρίσκεται στη Νοτιοανατολική πλευρά του, όπως επίσης και 

αδιαμόρφωτη ράμπα εισόδου στο δυτικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. 

 

9. Χρηματοδότηση: Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

2021, με κωδικό έργου 2021ΣΕ01600039  
  





10. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής  ποσού 1.693,54 €.  

 

 

Άστρος, 24/06/2022 
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