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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                                    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

1. Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

2. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι 703.285,72 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 
i. Εργασίες:          564.165,90 €, 
ii. Απολογιστικά :      3.000,00 €, 
iii. Φ.Π.Α 24,0 %:   136.119,82 €

3. 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 www.ilion.gr  

4. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/03/2021 παρέχεται σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/03/2021.

5. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213–2030164, FAX επικοινωνίας 210 – 
2691865,  αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρία Στρατουδάκη.

6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/03/2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
προσφορών ορίζεται η 02/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.α του ν. 4412/2016 

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών 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                                                           
.      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 

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

9. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 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 Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) - στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση της ως άνω βεβαίωσης υποβάλλεται η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019. 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.

10. Η εν λόγω μελέτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου και του 8ου Δημοτικών Σχολείων και 
του 27ου Νηπιαγωγείου του Δήμου μας και περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων 
της θερμικής ζώνης, αλλά και των ΜΘΧ με κουφώματα προφίλ αλουμινίου, διπλούς ενεργειακούς 
υαλοπίνακες, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα φωτιστικά τεχνολογίας 
Led ανάλογης ισχύος.  Επιπλέον την αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα με νέο, διβάθμιο 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή σήμανση και με ονομαστική θερμική ισχύ  στα 270.00 
KW καθώς και τη μόνωση δώματος με διογκωμένη πολυουρεθάνη

11. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
12. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού (11.343,32) 

έντεκα χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία  ευρώ κα τριάντα δύο λεπτά ισχύος 6 μηνών και 30 
ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

13. Το παρόν έργο αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών και Δημόσιων 
Κτιρίων του Δήμου Ιλίου» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5067209, μέσω του Π.Δ.Ε. με κωδ. ενάρ.:2020ΕΠ08510122. 

14. Κ.Α.: 64.7311.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου.
15. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του  ορίζεται σε πέντε (05) μήνες.
16. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
17. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου.
18. CPV: [45214200-2]-Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
19. Κωδικός NUTS: EL302

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
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