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ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΛΗΧΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2021-2022» 

  Ο Δόμοσ Νϋασ Ιωνύασ Αττικόσ προκηρύςςει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό δια προςφορϊσ επύ μϋρουσ 
ποςοςτών εκπτώςεωσ κατ’ ϊρθρο 95,παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανϊληψη του ϋργου «υντήρηςη 
ςχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέασ Ιωνίασ 2021-2022». Η προώπολογιζομϋνη δαπϊνη του 
ϋργου ανϋρχεται ςε 375.273,03 €, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α (πλην ΥΠΑ 302.639,54 €). Αντικεύμενο του 
ϋργου εύναι παρεμβάςεισ ςυντήρηςησ υποδομών ςε ςχολικζσ μονάδεσ του Δήμου Νζασ Ιωνίασ, Αττικήσ  και 
περιλαμβάνει ενδεικτικά, εργαςίεσ ςτεγανώςεων,  οικοδομικών εργαςιών, χρωματιςμών και επιςκευήσ γηπζδων 
αθλοπαιδιών, κλπ.. Περιλαμβϊνει εργαςύεσ οικοδομικϋσ, ξυλουργικϋσ, ςιδηρουργικϋσ, υδραυλικϋσ και 
ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ. υμπεριλαμβανομϋνων των κονδυλύων ΓΟ-ΟΕ, απροβλϋπτων, απολογιςτικών και 
πρόβλεψη αναθεώρηςησ, το ϋργο περιλαμβϊνει εργαςύεσ οικοδομικών ϋργων 197.711,83 € και 
ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ αξύασ 21.183,05 €. Σα απολογιςτικϊ με όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) εύναι 
4.419,19€, η δαπϊνη αναθεωρόςεωσ τιμών εύναι 1.180,00 € και ο ΥΠΑ 72.633,49 €.  Κωδικόσ CPV του ϋργου 
εύναι ο 45259000-7(Επιςκευό και υντόρηςη Εγκαταςτϊςεων). Σο ϋργο ϋχει προθεςμύα δώδεκα μηνών. Περιοχό 
εκτελϋςεωσ του ϋργου εύναι ο Δόμοσ Νϋασ Ιωνύασ (NUTS:EL301). 
 Σα τεύχη δημοπρατόςεωσ του ϋργου διατύθενται υπό ηλεκτρονικό μορφό δωρεϊν ςτηνεθνικό διαδικτυακό 
πύλη www.promitheus.gov.gr ό την ιςτοςελύδα «Προκηρύξεισ Διαγωνιςμών» τησ δημοτικόσ διαδικτυακόσ πύλησ 
www.neaionia.gr (ηλ. δ/νςη: http://www.neaionia.gr/Proclamations.aspx?LangID=1).υμπληρωματικϋσ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα τεύχη παρϋχονται ςτουσ προςφϋροντεσ ϋωσ 19/11/2021 από την Σεχνικό Τπηρεςύα 
του Δόμου, εφόςον αυτϋσ ζητηθούν ϋωσ 15/11/2021. Αρμόδιοσ κοσ Θεοφύλακτοσ Βαςίλειοσ, τηλ. 213-
2000558 -fax 210-27140900 - ηλ. δ/νςη vtheofilaktos@neaionia.gr. 
 Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται ηλεκτρονικώσ μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του 
Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) και δεςμεύουν τουσ υποβϊλλοντεσ επύ ϋξι 
μόνεσ από τησ ημερομηνύασ λόξεωσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ. 
 Η προθεςμία υποβολήσ προςφορών λόγει την 23η Νοεμβρίου 2021, ημϋρα Σρίτη, και ώρα 10:00 μ.μ. 
 Η αποςφρϊγιςη των προςφορών ϋχει οριςθό να γύνει την 25η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παραςκευή, και 
ώρα 10:00 π.μ. 
 Οι προςφορϋσ, τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην 
ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
 Κριτόριο για την ανϊληψη του ϋργου εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο 
βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 τον διαγωνιςμό δικαιούνται να ςυμμετϊςχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςτισ κατηγορίεσ των οικοδομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που 
εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
 α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
 β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
 γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει την υμφωνύα περύ Δημοςύων υμβϊςεων (Δ), 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 υμφωνύασ, καθώσ και 
 δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην ανωτϋρω περύπτωςη γ΄ και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ 
ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 
 Μεμονωμϋνοι οικονομικού φορεύσ εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρεύται ςτη Γ.Γ.Τ. του Τπουργεύου Τποδομών και 
Μεταφορών, ςτισ ωσ ϊνω κατηγορύεσ ϋργων. 
 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. 
 Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 
 Κατ' ϊρθρον 72, παρ. 1α, Ν. 4412/2016, για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη 
εγγυόςεωσ ύψουσ 6.052,79 € και ιςχύοσ τουλϊχιςτον ϋωσ 22.01.2023. 

http://www.neaionia.gr/Proclamations.aspx?LangID=1




ελ. 2/2 

 Κατϊ πρϊξεωσ ό παραλεύψεωσ του Δόμου ςχετικόσ με τον διαγωνιςμό εύναι δυνατό η ϊςκηςη 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ ενώπιον τησ Αρχόσ Εξετϊςεωσ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ). Η προςφυγό 
κατατύθεται ηλεκτρονικώσ μϋςω του ΕΗΔΗ προσ τον Δόμο εντόσ προθεςμύασ δϋκα μεν ημερών από τησ 
κοινοποιόςεωσ τησ προςβαλλομϋνησ πρϊξεωσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα ό δεκαπϋντε ημερών από 
τησ ςυντελϋςεωσ τησ προςβαλλομϋνησ παραλεύψεωσ, επύ προςφυγόσ αςκουμϋνησ επύ παραλεύψει. Για το 
παραδεκτό τησ αςκόςεωσ τησ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, 
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του Ν. 4412/2016. 
 Ο Δόμοσ δεν εύναι Κεντρικό Αρχό Αγορών (ΚΑΑ), ο δε διαγωνιςμόσ δεν αφορϊ ςε από κοινού διαδικαςύα 
ςυνϊψεωσ δημοςύασ ςυμβϊςεωσ. 
 Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το Τπουργεύο Εςωτερικών (ΑΣΑ χολεύων). 
 Η παρούςα προκόρυξη επϋχει θϋςη μόνον ανακοινώςεωσ και δεν υποκαθιςτϊ την διακόρυξη του 
διαγωνιςμού. 
 
 Ο Πρόεδροσ 
 τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ 
 
 
 
 Αρ. Φατζηςαββύδησ 
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