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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» 

 Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους 
ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και 
επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη 
του έργου ανέρχεται σε 139.999,99 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πλην Φ.Π.Α. 112.903,22 €). Αντικείμενο 
του έργου είναι η συντήρηση ή επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων σε κοινοχρήστους 
χώρους του Δήμου ή εντός δημοτικών κτηρίων. Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων ΓΟ-ΟΕ και απροβλέπτων, 
το έργο περιλαμβάνει ηλεκτρολογικές εργασίες αξίας 103.481,91 € και απολογιστικώς χρεωστέες εργασίες αξίας 
7.080,00 €. Η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών είναι 2.341,31 € και ο ΦΠΑ 27.096,77 €. Κωδικός CPV του έργου είναι 
ο 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων). Το έργο έχει προθεσμία δεκαοκτώ μηνών. Περιοχή 
εκτελέσεως του έργου είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας (NUTS: EL301). Το έργο χρηματοδοτείται εξ εσόδων εκ του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΤΑ). 
 Τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται υπό ηλεκτρονική μορφή δωρεάν εκ της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ή εκ της 
ιστοσελίδος «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr (ηλ. δ/νση: 
https://neaionia.gr/prokiryxeis). Στο ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός διακρίνεται υπό τον αύξοντα αριθμό 185844. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη παρέχονται στους προσφέροντες έως 20/1/2022 από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εφόσον αυτές ζητηθούν έως 14/1/2022. Αρμόδιος κος Χουτζούμης Γεώργιος, τηλ. 
213-2000400 - fax 210-2714090 - ηλ. δ/νση ghoud@neaionia.gr. 
 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και δεσμεύουν τους υποβάλλοντες επί δέκα μήνες από της ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας υποβολής. 
 Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 24η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 
π.μ. 
 Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθή να γίνει την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 
π.μ. 
 Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 Κριτήριο για την ανάληψη του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και είναι εγκατεστημένα: 
 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 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 τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην ανωτερω περιπτωση γ΄ και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 Οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ή σε Μητρώο Περιφερειακής Ενότητος, στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων. 
 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 αριθμού φορολογικού 
μητρώου (π.χ. κοινοπραξία). 





Σελ. 2/2 

 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 Κατ' άρθρον 72, παρ. 1, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 21 Ν. 4782/2021, για 
την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η παροχή εγγυήσεως ύψους 2.258,06 € και ισχύος τουλάχιστον έως 
24.12.2022. 
 Κατά πράξεως ή παραλείψεως του Δήμου σχετικής με τον διαγωνισμό είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής 
προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η προσφυγή κατατίθεται 
ηλεκτρονικώς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς τον Δήμο εντός προθεσμίας δέκα μεν ημερών από της κοινοποιήσεως της 
προσβαλλομένης πράξεως στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή δεκαπέντε ημερών από της συντελέσεως της 
προσβαλλομένης παραλείψεως, επί προσφυγής ασκουμένης επί παραλείψει. Για το παραδεκτό της ασκήσεως της 
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 363 
του Ν. 4412/2016. 
 Ο Δήμος δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ), ο δε διαγωνισμός δεν αφορά σε από κοινού διαδικασία 
συνάψεως δημοσίας συμβάσεως. 
 Η παρούσα προκήρυξη επέχει θέση μόνον ανακοινώσεως και δεν υποκαθιστά την διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 
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