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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κάλχου 48-50, Ίλιον
Τ.Κ. 13122
Τηλ.: 2132030164
e-mail: texniki@ilion.gr
Ιστοσελίδα: www.ilion.gr

                                                                                                                                

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 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

2. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι 373.930,52 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 
i. Εργασίες:          298.996,87 €, 
ii. Απολογιστικά :      2.360,00 €
iii. Αναθεώρηση:          200,00 €, 
iv. Φ.Π.Α 24,0 %:    72.373,65 €

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 του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 
(Επικαιρότητα/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες)

4. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/12/2021, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/12/2021.

5. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213–2030164, email:texniki@ilion.gr,  
αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρία Στρατουδάκη.

6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  16/12/2021, 
ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
προσφορών ορίζεται η   22/12/2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:30 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, 
καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της διακήρυξης. 

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,

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ilion.gr/
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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                                                           
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων                                   
συμβάσεων. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο του έργου είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ)  και (ε) 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 (Μ.Ε.ΕΠ.) για το 
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την 
έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης. 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. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων που περιβάλλονται 
από τις οδούς Αγ. Γεωργίου, Θεοφίλου και τους πεζοδρόμους Αετού και Μανουήλ. Σχεδιαστικά ο 
χώρος της ανάπλασης εκτείνεται στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 693A (χώρος παιδικής χαράς) 
στο οποίο περιλαμβάνονται μόνο εργασίες καθαίρεσης, γενικών εκσκαφών, περίφραξης και 
ηλεκτροφωτισμού, στο οικοδομικό τετράγωνο 714 (χώρος πλατείας), στον πεζόδρομο Αετού, σε 
τμήμα του πεζοδρόμου Μανουήλ και στα πεζοδρόμια εντός των ορίων της ανάπλασης επί των οδών 
Αγ. Γεωργίου και Θεοφίλου, στη περιοχή Παλατιανής του Δήμου Ιλίου. 

11. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής τους. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ποσού έξη χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (6.031,14) € με 
ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 
15/02/2023.

12. Το έργο αποτελεί το υποέργο 1 της πρότασης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 693Α ΚΑΙ 
714 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την 
207.2/17-03-2021 (ΑΔΑ:9Θ3Β46Ψ844-0ΙΙ) απόφαση ένταξης, με το ποσό των 329.868,70 €.  Το 
παρόν υποέργο 1 χρηματοδοτείται και από ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. 

13. Κ.Α.: 30.7322.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου.
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14. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του  ορίζεται σε τέσσερις (04) μήνες
15. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
16. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου.
17. CPV: (45112711-2) : Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα,  και  Κωδικός NUTS: EL302

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
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