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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ :  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑΜ :  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 264487/13-10-2021 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ  
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)για την επιλογή αναδόχου  

κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’  147),  όπω ς έχει  

τροποποιηθεί και ισχύει και β) τους όρους της οικείας Δι ακήρυξης.  

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 

Επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσ ας αρχής: Ο.Τ.Α.  * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.:Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση:  Αθηνάς  16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπη ρεσία 

– Διεύθυνση Κ τιριακής Υποδομής  * NU TS: EL303 – L AU 1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας:  www.cit yofat hens.gr  * τηλ. επικοινωνίας:  210-3721529, 210-3721530  -

Διευθύνουσα Υπηρεσία  * e-mail:  t.mel.t ek.prog.kt iriakis@at hens.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα : Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμ εση 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 στην διεύθυνση 

www.cit yofat hens.gr.  Συμπληρωματικές πληροφορίες  σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται  σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μ έχρι την  29.10.2021, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχ ρι και την  25.10.2021.   

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσ α Αρχή είναι Δήμος  (ΟΤΑ Α’ Β ΑΘΜ ΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γ ενική Κ υβέρνηση και στον  

υποτομ έα ΟΤΑ.  Η κύρια δραστηριότη τα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.  

4. Κωδικοί CPV:  45454100- 5 | Εργασίες ανακαίνισης, 45321000-3 | Εργασίες θερμομόνωσης, 45310000-3 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 45331000- 6 | 

Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού .  

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303 

Περι γραφή της  δημόσιας Σύμβασης:  Το έργο αφορά σε οικοδομικές και η λεκτρομηχανολογικές επεμβάσ εις, απαραίτητες γι α την ενεργειακή  αναβ άθμιση σε πέντε (5)  

σχολικές μονάδες (6 κτίρια)  και σε δύο  (2) κτίρια υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται σε 2 τμήματα  ως ακολούθως:   Το Τμήμ α 1 αφορά 

στην "ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚ Η ΑΝΑΒ ΑΘΜΙ ΣΗ ΣΧΟΛΙΚ ΩΝ Κ ΤΙΡΙ ΩΝ" με δαπάνη εργασιών  συνολικά 1.180.956,80 € (οικοδομικά: 935.671,80 € και ηλεκτ ρομηχανολογικά 245.285,00 €) και  

προϋπολογισμό έργου 2.056.004,79 € με Φ ΠΑ. Το Τμήμα 2 αφορά στην "ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚ Η ΑΝΑΒ ΑΘΜ Ι ΣΗ ΔΗΜ ΟΤΙΚ ΩΝ Κ ΤΙ ΡΙΩΝ" με δαπάνη εργασιών  συνολικά 2.156.067,60 € 

(οικοδομικά: 1.178.862,60 € και ηλεκτρομηχανολογικά 977.205,00 €) και προϋπολογισμό έργου 3.683.995,22 € με Φ ΠΑ, τα οποί α ανατίθενται μ ε διακριτές συμβάσεις.   

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  5.740.000,00 και αναλύ εται  ανά τμήματα σε:  

 
ΤΜΗΜ Α 1 ΤΜΗΜ Α 2 

Δαπάνη Εργασιών  1.180.956,80 € 2.156.067,60 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 

(Γ.Ε.+ Ο.Ε.) (18%) 
212.572,22 € 388.092,17 € 

Απρόβλεπτα (15%)  209.029,35 € 381.623,97 € 

Απολογιστικές Εργασίες 55.000,00 € 45.000,00 € 

Αναθεώρηση  510,00 €  180,15 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)  397.936,41 € 713.031,33 € 

Τελικό Σύνολο  2.056.004,79 € 3.683.995,22 € 

6. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 4.629.032,26€, πλέον Φ.Π.Α.  1.110.967,74 €, ήτοι συνολικής 

δαπάνης 5.740.000,00€.  

7. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του  έργου  ανά τμήμα, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημ ερολογι ακούς μήνες  από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχ ουν  αποκλειστικές και ενδεικτικές τμημ ατικές προθεσμίες του  έργου .     

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

σε έργα ΟΙΚ ΟΔΟΜΙΚ Α και ΗΛΕΚ ΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ Α , και που είναι εγκατεστημένα σ ε:  

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 βαθμ ό που η υ πό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ πτεται από τα Παρα ρτήμ ατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού μ ε την Ένωση Προσ αρτήματος I  της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμ πίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσ ας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τ ην Ένωση σε θέματα  

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχ ει 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.  

Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμ ένοι στο σχετικό επαγγελμ ατικό μητρώ ο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους  και 

ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμ ένοι για έργα ΟΙΚ ΟΔΟΜΙΚ Α και ΗΛΕΚ ΤΡΟΜ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ Α στο Μ ητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3γ) του άρθρου 76 του ν.4412/2016, και δεν θα πρέπει να υπερβ αίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεσ του υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:  Οι οικονομικοί φορείς σε έργα ΟΙ Κ ΟΔΟΜΙΚ Α  κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν, τουλάχι στον 

(Ελάχιστες Προϋ ποθέσεις):  α) Διαθέτει ίδια κεφάλαι α, του λάχιστον 375.000 ευρώ, β) Διαθέτει πάγια στοιχεί α, τουλάχιστον 125.000 ευρώ και γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών 

τελευ ταίας τριετίας αθροιστικά: 750.000 ευρώ ( έτη 2018-2019-2020).  Οι οικονομικοί φορείς σε έργα ΗΛΕΚ ΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ Α κατά την υποβολή της προσφοράς τους  

πρέπει να διαθέτουν, του λάχιστον (Ελάχιστες Προϋ ποθέσεις):  α) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 375.000 ευρώ, β) Διαθέτει πάγια στοιχεί α, τουλάχιστον 125.000 ευρώ  

και γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας  αθροιστικά: 750.000 ευρώ  ( έτη 2018-2019- 2020).  

Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται,  κατ  ελάχιστον, να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσ εις κατ’  αντιστοιχία μ ε τους οικονομικούς φορεί ς πού  

είναι εγκατεστημ ένοι στην Ελλάδα.  

Ειδικά οι εργολη πτικές επιχειρήσ εις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ ΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν  τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμ ενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του  ν. 3669/2008, όπως ισχύει.  

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κ άθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει γι α κάθε τμήμα ξ εχωριστά:  

i) Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη τεχνική εμπειρία σε έργα ΟΙ Κ ΟΔΟΜΙΚ Α ήτοι κατά 

αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση τουλάχιστον ( ελάχιστες προϋποθέσεις):   

Περιλαμβάνει σ τη στελέχωση  ανά κατηγορία έναν  (1) τεχνικό Μ .Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ( τουλάχιστον 12 έτη εμπει ρίας) και έναν  (1) τεχνικό Β΄  βαθμίδας  ( τουλάχιστον 6 έτη  

εμπειρί ας) της αντίστοιχης κατη γορί ας. Εναλλακτικά, μ πορεί να αντικατασταθεί  ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας  ( τουλάχιστον 12 έτη εμ πειρί ας) με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. 

Γ΄ βαθμίδας ( τουλάχιστον 9 έτη εμ πειρίας) και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ( τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας) με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ . Β΄ βαθμίδας  

( τουλάχιστον 6 έτη  εμ πειρίας) της αντίστοιχης κατηγορίας.  

ii) Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή  της προσφοράς  τους πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσω πικό με αντίστοιχη τεχνική εμπει ρία σε έργα 

ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  ήτοι κατά αντιστοιχία γι α τη β ασική στελέχωση τουλάχιστον ελάχιστες προϋποθέσεις:  
Περιλαμβάνει σ τη στελέχωση  ανά κατηγορία έναν  (1) τεχνικό Μ .Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ( τουλάχιστον 12 έτη εμπει ρίας) και έναν  (1) τεχν ικό Β΄  βαθμίδας  ( τουλάχιστον 6 έτη  

εμπειρί ας) της αντίστοιχης κατη γορί ας.  Εναλλακτικά, μ πορεί να αντικατασταθεί  ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ( τουλάχιστον 12 έτη εμ πειρί ας) με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. 
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Γ΄ βαθμίδας ( τουλάχιστον 9 έτη εμ πειρίας) και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ( τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας) με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ . Β΄ βαθμίδας  

( τουλάχιστον 6 έτη  εμ πειρίας) της αντίστοιχης κατηγορίας.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώ πινους πόρους και  την εμ πειρία γι α να εκτελέσου ν την σύμβαση σε κατάλληλο 

επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πλη ρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς πού  είναι 

εγκατεστημ ένοι στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια μ ε το δημοπρατούμ ενο, από ποιοτική και ποσοτ ική άποψη και να προσκομίσουν 

κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευ ταία τριετί α (2018-2019- 2020),  κατά μ έγιστο όριο, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεση ς και 

ολοκλή ρωσης των σημαντικότερων εργασιών και δήλωση σχετικά με τα μηχ ανήματα, τις εγκαταστάσεις και  τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτει ο εργολήπτης για την  

εκτέλεση της σύμβασης.  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.  

Διαδικασία σύναψης σύμβασης:  Κ άθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά μόνο σε ένα από τα δύο τμήματα του έργου.  Η επιλογή του Αναδόχου ανά τμήμ α, θα 

γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν.4412/2016 [οι προσφορές  είναι 

δυνατόν να υποβάλλονται μόνο για ένα από τα δύο τμήματα από τους προσφέροντες , υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων που μπορούν να 

ανατεθούν σε έν αν προσφέροντα ορίζεται σε ένα τμήμ α]  επομ ένως κάθε τμήμα θα ανατεθεί σε διαφορετικό οικονομικό φορέα και υπό τις προϋποθέσ εις του νόμου  

αυτού.  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων  ανά τμήμ α , θα συνταχ θεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.  

Κ ριτήριο ανάθεσης σύμβασης:  Κ ριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσ ει τιμής (χαμηλότερη  

τιμή), ανά τμήμα με την εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 4.1. Κ άθε οικονομικός φορέας μπορεί  να δώσει προσφορά μόνο σε  ένα από τα δύο τμήματα του έργου  

όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 59 του  Ν.4412/2016. Δε ν μ πορεί να υ ποβ άλλει προσφορά και σ τα δύο τμήμ ατα του έργου.  Ο υποψή φι ος  που  
συμμ ετέχ ει με την προσ φορά του  στο Τμήμ α 1 δ εν μ πορεί  να υ ποβ άλει προσφορά σ το Τμή μα 2 και αν τίσ τροφα.  

9. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  2η Νοεμβ ρίου  2021, ημ έρα Τρίτη. Ώρα λήξης 

της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00μ.μ.  Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (όρα  11)προσκομίζεται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μ ορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυ πη εγγυητική επιστολή συμμ ετοχής, ενώ η εν λόγω  

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης .  

10. Υποβολή προσ φορώ ν: Οι προσφορές  υποβ άλλονται από τους ενδιαφερομ ένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promit heus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος ανά τμήμα.  Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς», όπω ς περιγράφεται στο άρθρο 3 της 

οικείας Διακήρυξης.  

ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ ΟΜ ΑΔΑΣ  107952  

«ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜ Ι ΣΗ Κ ΤΙΡΙ ΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΩΝ» 

ΣΥΣΤΗΜΙΚ ΟΙ  ΑΡΙ ΘΜΟΙ  ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΤΜΗΜ Α 1 181832 

ΤΜΗΜ Α 2 181834 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κ άθε υποβ αλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 

διάστημα δεκαοκτώ ( 18) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών , γι α κάθε τμήμα.  Αποσφράγιση Προσφορών:  Ως ημερομηνία 

και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση  για όλα τα τμήματα θα 

γίνει από την ορισμένη αρμόδια τριμελή  επιτροπή διαγωνισμού, (σύμφωνα με την παρ.8α. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκ ε και ισχύει με το Ν. 

4782/2021, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως της Αναθέτουσας Αρχής 3 τεχνικών υπαλλή λων Μ η.Μ.Ε.Δ. και τον ορισμό παράσταση ς του  

εκπροσώπου ΠΕΔΜ ΕΔΕ) και εγκεκριμένη  μ ε Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.   

12. Γλώσσα σύνταξης προσ φορώ ν: Ελληνική γλώσσα.  
13. Εναλλακτικές Προσ φορές: Δεν επιτρέπεται η υ ποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κ άθε προσφέρων μπορεί να υποβ άλει μ όνο μία προσφορά ανά τμήμα. Κ άθε 

προσφέρων μπορεί να υποβ άλει μ όνο σε ένα από τα δύο τμήματα προσφορά.   

14. Χορήγηση προκαταβολής: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχ ο.  

15. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμ α της Διεύθυνσης Κ τιριακής Υποδομής  όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει 

σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ .Α. 7311.107 Φ64 – Δ72 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙ ΣΗ Κ ΤΙ ΡΙΩΝ ΔΗΜ ΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΩΝ» 5.740.000,00 € (με απρόβ λεπτα και  

Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από  ΕΣΠΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (Ο ΠΣ): 5109432 ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0851 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 

2021ΕΠ08510085 και Ίδιους Πόρους –(3.746786,01 επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης &  1.993.213,99 ίδιοι πόροι)  

16. Προδικαστικές Προσφυ γές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Κ άθε ενδιαφερόμ ενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του αν ατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεσ τή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της  ευρω παϊκής ενωσιακής ή 

εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ γών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμ ενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμ ενος με προδικαστική προσφυ γή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Η προδικαστική προσφυ γή, συντάσσεται υποχ ρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι  του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά 

στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτου ργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Ανα θέτουσα Αρχή , επιλέγοντας την 

ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της  Κ ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.   

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύ γοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται  

στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016  

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ ΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 

ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς :  181832 για το Τμήμα 1 και 181834 για το Τμήμα 2 και με Αριθμό Ομάδας 107952 , και 

αναρτή θηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promit heus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσ ας αρχής (www.cit yofat hens.gr), αναρτάται σχετική  

ενημέρωση, σύμφωνα μ ε τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 

4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμ α “Διαύ γεια” diavgei a.gov.gr.   

18. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού :  Το αποτέλεσμ α της δημοπρασίας για κάθε τμήμ α του έργου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος 

Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή .  

Σχετικές Πληροφορίες  

 Εγγύηση συμμετοχής:  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχ εται στο ποσ ό των  31.162,00 € για το Τμήμ α 1 και 59.420,00 € γι α το Τμήμα 2.   Στην περίπτωση 

ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και  τον όρο ότι η εγγύηση καλύ πτει τις υποχρεώσ εις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση. 

 Εγγύ ηση κ αλής  εκ τέλεσης:  Γι α την υ πογραφή της  σύμ βασης απαιτεί ται  η  παροχή  εγγύησ ης καλής  εκτέλεσης , σύ μφωνα μ ε το άρθρο 72 παρ.  4 του  ν. 
4412/2016, το ύψος της οποί ας καθορίζ εται  σε ποσ οστό  5%  επί της εκτιμώμ ενης αξί ας της  σύμβ ασης  (ή του τμήμ ατος  της σύμβ ασ ης , σε περίπτωση  

υποδιαί ρεσης σ ε τμή μ ατα) , χω ρίς ν α συ μπεριλαμβ άνονται τα δικαιώ ματα προαί ρεσης, χω ρίς Φ.Π. Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογρ αφή  του  

συμφωνη τικού.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζ ει.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμέν ος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. Τα ανωτέρω που  

αναφέρονται στην Εγγύηση καλής εκτέλεσης, αφορούν την Εγγύηση Κ αλής Εκτέλεσης του κάθε Τμήματος ξεχωριστά.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας:  
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργί ας τουλάχιστον (2) ετών από την ημ ερομηνία β εβαιωμένης περάτωσης των εργ ασιών εφ΄ όσον  μ έσα σ ε δ ύο (2) 

μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθη κε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο  συντάχθηκε η τελική  

επιμέτρηση, που θα καλύπτει όλες τις πιθανές βλάβ ες των Η/Μ  εγκαταστάσεων και των παρελκομένων αυτών χωρίς κανένα περιορισμό ή  εξαί ρεση, για την καλή και  

απρόσκοπτη λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του ν.4412/2016, το ύψος της οποί ας ανέρχεται σε για το Τμήμ α 1 σε 9.295,65 € και για το Τμ ήμα 2 

σε 36.311,35€  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής; 5% επί της αξίας των άρθρων του  τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α, ΗΜ 1, ΗΜ 2, ΗΜ 3, ΗΜ 5,  ΗΜ 6, ΗΜ 7, ΗΜ 8, ΗΜ 9, ΗΜ 10, ΗΜ 11, 

ΗΜ 12, ΗΜ 13, ΗΜ 14, ΗΜ 17, ΗΜ 18,  ΗΜ 26, ΗΜ 27, ΗΜ 28, ΗΜ 29, ΗΜ 30, ΗΜ 31, ΗΜ 32, ΗΜ 33, ΗΜ 35, ΗΜ 36, ΗΜ 37, ΗΜ 38, ΗΜ 39, ΗΜ 40, ΗΜ 41, ΗΜ 42, ΗΜ 43, ΗΜ 50, ΗΜ 51, 

ΗΜ 55, ΗΜ 56, ΗΜ 57, ΗΜ 59.  

Το ποσό θα μ εταβληθεί κατά ανάλογο τρόπο αν υπάρχουν αλλαγές στη προμέτρηση των ποσοτήτων και θα συμφωνεί με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού.  

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε μ ε την με αρ. 1486/11-10- 2021 Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων  

 Ο  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ  
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