
Y:\ΓΔΝ. ΑΡΥΔΙΟ\ΑΡΥΔΙΟ\ΔΡΓΑ\2020\ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ\Φ-Α ΠΡΙΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ\Α.5 ΣΔΤΥΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ\ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ.DOC 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

 
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ 

Δ/νση Σεχνικών Τπηρεσιών 

Kορωπί :  27/01/2021 

Αρ. Πρωη. :  1636 
 

Σατ. Γιεύθσνζη : Βαζ. Κων/νοσ 47  
Σατ. Κώδικας : 19441 ΚΟΡΩΠΙ 

Πληροθορίες : Δλένη Μαράκη 

Σηλέθωνο : 2132000710 

FAX : 210 6624963 

e-mail : tykoropi@gmail.com 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΡΩΠΙΑ 

Πξνθεξύζζεη: 
 
 

 Σε δηελέξγεηα αλνηθηνύ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ      
 πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), γηα ηελ αλάζεζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ 
κε   

 ηίηιν: «Ενεργειακή Αναβάθμιςη Δημοτικών Κτιρίων» κε αξηζκό αλαθνξάο ηε ζρεηηθή κειέηε 

ΤΥ/08/2020. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο 

ρακειόηεξεο ηηκήο, κε ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ είλαη : ε αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, ε αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο 
ζέξκαλζεο ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ & ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζεξκνκόλσζεο 

ζην θηηξηαθό θέιπθνο ζην 1ν ,2ν 3ν θαη 4ν Γεκνηηθό ρνιείν Κνξσπίνπ. 

Οη πξνζθνξέο ζα αθνξνύλ ηα είδε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ θσδηθό (CPV):  42511110-5, 45321000-3, 

45421100-5 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη για ηο ζύνολο ηνπ έξγνπ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 

Mέγηζηνο ρξόλνο θαηαζθεπήο ηνπ όινπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ν ρξόλνο ησλ διακοζίων ζαράνηα (240) 

ημερολογιακών ημερών από ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, θαη απαληώληαη αληίζηνηρα κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. Σειεπηαίεο ΔΡΩΣΗΔΙ Σεηάξηε 10/02/2021. Σειεπηαίεο 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ  Παξαζθεπή 12/02/2021. 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ΣΟΤ ΔΗΓΗ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΔΗΓΗ: Παξαζθεπή, 29/01/2021  

ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Παξαζθεπή 12/02/2021 θαη ώξα 15:30  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:  Τρίηη, 16/02/2021 και ώρα 23:00 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Δεσηέρα 22/02/2021 και ώρα 12:00 

Δπίζεκε γιώζζα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ (γξαπηή θαη πξνθνξηθή) νξίδεηαη ε ειιεληθή. Πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηνπο αλαιπηηθνύο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί  κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. ζηελ νπνία 

δηαηίζεληαη ειεύζεξα, πιήξε, άκεζα & δσξεάλ όια ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 693.620,05 €  και αναλύεηαι ζε: 

Γαπάλε Δξγαζηώλ 412.211,50 Εσρώ 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 74.198,07 Δπξώ  

Απξόβιεπηα
i
 (πνζνζηνύ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) 72.961,44 Δπξώ, που 

αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Φ.Π.Α 24% 134.249,04 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηίηινπ ζα γίλεη από ην  ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ  2014-2020 

θαη ίδηνπο πόξνπο Γήκνπ. 

ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηέο γηα ππνβνιή πξνζθνξάο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο αηνκηθέο ή εηαηξηθέο, 

εγγεγξακκέλεο ζηo ΜΔΔΠ ζηελ 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  Α2 τάξη 
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και άνω για έργα κατηγορίασ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.   

Η Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ πνζνύ, ήηνη 11.187,42€ 
(έντεκα  χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και ςαράντα δύο λεπτά), πξέπεη λα 

απεπζπλζεί πξνο ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ θαη λα βεβαηώλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηζόπνζνπ γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ ΣΜΔΓΔ ζπληαγκέλε 

ζύκθσλα κε ην ηύπν πνπ ηζρύεη ζην Γεκόζην. 

Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηηξέπεηαη λα έρνπλ πξνζεζκία ηζρύνο πνπ όκσο δελ ζα είλαη ιηγόηεξε ησλ 9 μηνών. 

Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε δηθαηνύηαη λα 

αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ. 

Οη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο, νη όξνη θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα 

άξζξα ησλ αλαιπηηθώλ όξσλ Γηαθήξπμεο 

 

 

 

 

Ο Δήμαρτος 
 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΚΙΟΤΗ 
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