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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ 
Αρ. Πρωτ.: 18480/21.10.2020 

 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΜΕΨ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ (Ε..Η.ΔΗ..) ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 
 

Ο Δόμαρχοσ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 
                          Προκηρύςςει, 

ανοικτό διαδικαςύα για την επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 
«Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του Δόμου Κορυδαλλού» 

 
 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςε 939.000,00 Ευρώ και αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών 551.504,67€. Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 99.270,84€. 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 97.616,33€, που 
αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
Πρόβλεψη απολογιςτικών χωρύσ ΓΕ & ΟΕ ποςού 7.483,92€.  
Πρόβλεψη για ΓΕ +ΟΕ απολογιςτικών 1.347,10€. 
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 35,20€ ςύμφωνα με το ϊρθρο 153 του 
ν. 4412/2016. 
Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ  ( Υ.Π.Α 24% ) : 181.741,94€. 
 
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από: 
1. Πόρουσ   Ε.Π. «Αττικό» 2014-2020 με ϋνταξη τησ Πρϊξησ ςτο Ε.Π. ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020 με την με 
αριθ. πρωτ. 1021/06-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠ7Π7-Ρ3Η) Απόφαςη του Περιφερειϊρχη και ϋχει 
εγγραφεύ ςτο ςυγχρηματοδοτούμενο ςκϋλοσ του ΠΔΕ με ενϊριθμο 2020ΕΠ08510071, η οπούα 
τροποποιόθηκε με την με αριθ. πρωτ. 1575/04-06-2020 Απόφαςη του Περιφερειϊρχη Αττικόσ, 
τησ Πρϊξησ «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του 
Δόμου Κορυδαλλού», ςτον Ωξονα Προτεραιότητασ «Προώθηςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ τησ 
χρόςησ ΑΠΕ και τησ υμπαραγωγόσ και προώθηςη Φαμηλών εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα 
ςτισ Αςτικϋσ Περιοχϋσ με ποςό 500.000,00 (χωρύσ ΥΠΑ) + 120.000,00€ (ΥΠΑ). ύνολο επιλϋξιμησ 
δαπϊνησ 620.000,00€. Η παραπϊνω πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Σαμεύο 
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ). 
2. Ιδύουσ Πόρουσ ποςού 257.258,06 (χωρύσ ΥΠΑ) + 61.741,94€ (ΥΠΑ). υνολικό ποςό δαπϊνησ 
με ιδύουσ πόρουσ 319.000,00 €. 
Η δημοπραςύα θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΥΕΚ Α' 147), όπωσ αυτόσ ιςχύει κατϊ την 
ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ παρούςησ Προκόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτον Ελληνικό τύπο και ςτην 
ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ www.korydallos.gr, καθώσ και με τουσ όρουσ τησ Αναλυτικόσ 
Διακόρυξησ. Η επιλογό του αναδόχου θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 
του Ν.4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
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Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα 
ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ, 
δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών και δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ 
του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. 
  
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
τοιχεύα ςχετικϊ με τον τόπο εκτϋλεςησ του ϋργου αλλϊ και περιγραφό & ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ 
αυτού δύδονται ςτα ϊρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχουσ τησ Αναλυτικόσ Διακόρυξησ. 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε οκτώ (8) μόνεσ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ. 

 
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ 
πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ (α/α ςυςτόματοσ διαγωνιςμού 93331), ςε 
ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ. 
  
Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 30η/11/2020, ημϋρα 
Δευτϋρα και ώρα  14:00μ.μ. 
Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορών ορύζεται η 4η /12/2020, ημϋρα 
Παραςκευό και ώρα 10:00π.μ. 
 
Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 
οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η 
καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται  ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ 
“Επικοινωνύα”,  πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,  και αναρτϊται ςτο 
ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και ςτον ειδικό, δημόςια 
προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και 
ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν 
προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των 
δύο προηγούμενων εδαφύων.  
 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ {Όπωσ αναφϋρονται ςτο Ωρθρο 21 τησ διακόρυξησ} ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ ϋχουν: 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςε 
ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ςε ϋργα κατηγορύασ Η/Μ κατϊ την ϋννοια  του ϊρθρου 100 του 
ν.3669/2008, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
 
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ., 
 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
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Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. Σε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 
 
Για το διαγωνιςμό και την εκτϋλεςη του ϋργου ιςχύουν οι διατϊξεισ που ορύζονται ςτο ϊρθρο 7 τησ 
Αναλυτικόσ Διακόρυξησ.  
Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ 
φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικό  επιςτολό 
ςυμμετοχόσ 2% και ανϋρχεται ςτο ποςό των 15.145,16€. 
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο 
ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην 
ϋνωςη. 
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν κατ' ελϊχιςτον τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται 
ςτο ϊρθρο 15.2 τησ Αναλυτικόσ διακόρυξησ. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον 
για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ 
Αναλυτικόσ διακόρυξησ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. 
ΔΕΝ προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
16 τησ αναλυτικόσ διακόρυξησ. 
 
Η ϋγκριςη ΑΑΤ 692/30-09-2020 με αρ. πρωτ. 17173/01-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007416813 2020-10-
04 και ΑΔΑ: 91ΜΕΨΛΨ-Χ3) για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. 
Με την ανωτϋρω απόφαςη εγκρύθηκε και η πολυετόσ ανϊληψη δαπϊνησ ςυνολικού κόςτουσ 
939.000,00€, (δϋςμευςη για το ϋτοσ 2020: 300.000.00€ και για το ϋτοσ 2021: 639.000,00€) ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 (ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΕΠΑ – ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ με κωδικό 
ΟΠ 5053798)  
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ, ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
www.korydallos.gr. 
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 18η /11/2020 η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε όλουσ 
τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο την 24η /11/2020. 
Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ 
δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο 
λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών για 
την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου δημοςιεύςεων 
βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου. 
 
Πληροφορύεσ παρϋχονται από τουσ υπαλλόλουσ τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου  
κ. Καμπουρϊκη Αντωνύα και κ. Παππούλη Δημότριο κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ  
(τηλ. επικοινωνύασ: 210 4990525 – 210 4990471). 
 
 

Ο Αντιδόμαρχοσ  
 
 

Δημόπουλοσ Γεώργιοσ 
 
 

GEORGIOS
DIMOPOULOS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από GEORGIOS
DIMOPOULOS
Ημερομηνία:
2020.10.22
10:35:11 EEST

20PROC007524409 2020-10-22


