
 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ 
 

                                Πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ γηα ην Έξγν : «Αξρηηεθηνληθέο θαη 

ηαηηθέο Παξεκβάζεηο ζε θηίξηα ησλ ρνιείσλ» , πξνϋπνινγηζκνύ 1.500.000 Δπξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24% , κε θξηηήξην αλάζεζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο.  

 
1. Αλαζέηνπζα Αξρή – ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

Αλαζέηνπζα Αξρή : Γήκνο Αηγάιεσ 
Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε : ΙΔΡΑ ΟΓΟ 364 & ΚΑΛΒΟΤ  
Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν : egaleo@egaleo.gr 
Γ/λζε ζην δηαδίθηπν : www.aigaleo.gr 
Αξκφδηα γηα πιεξνθνξίεο : Διεπζεξία Σζηξψλα  
Σειέθσλν : 213.20.44.832 
Φάμ : 213.20.44.861 
Κσδηθφο ΝUTS: EL 302 
 

2. Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα : 
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

 

ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, 
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.aigaleo.gr) 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο . 

 
3. Κσδηθόο CPV : 45214200-2       
4. Σόπνο εθηέιεζεο : Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο 

 
5. Σίηινο Έξγνπ : «ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΔ ΚΑΙ ΣΑΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ Δ ΚΣΙΡΙΑ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ» 

ύληνκε Πεξηγξαθή : Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε επηζθεπή θαη ελίζρπζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ 
ηνπ πγθξνηήκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηνπ 17

νπ
 Γ., 15

νπ
 & 28

νπ
 Νεπηαγσγείνπ (Οιπκπίαο 

& Κνξίλζνπ), θαζψο θαη ηκήκαηνο ηνπ 7
νπ

 Γ. (Πεινπνλλήζνπ 5) πνπ έρνπλ θξηζεί πξνζσξηλά 
αθαηάιιεια λα ιεηηνπξγήζνπλ ιφγσ ησλ δεκηψλ  ηνπο απφ ηνλ εηζκφ ηεο 19-7-2019 - ε αληηθαηάζηαζε 
ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ Όςεσλ , Υξσκαηηζκνί θ.ι.π. Η Απνθαηάζηαζε ελαλζξαθψζεσλ φςεσλ – 
Υξσκαηηζκνί , ησλ 3

νπ
 Γεκνηηθνχ (Ιεξνινρηηψλ 1 & Θεβψλ) απφ ηελ νδφ Ιεξνινρηηψλ & Θεβψλ, ηνπ 4

νπ
 

Γπκλαζίνπ (νπιίνπ 35 & Πεινπνλλήζνπ) απφ ηελ νδφ νπιίνπ, ηνπ 5
νπ

 Γεκνηηθνχ (Πιατλέο Όςεηο) 
θ.ι.π. Η Δπίζηξσζε δαπέδσλ απιείνπ ρψξνπ κε πιάθεο αζθαιείαο ζην Δηδηθφ λεπηαγσγείν - δεκνηηθφ 
απηηζκνχ (Οξπδνκχισλ 15 & Ιαζίνπ) . Η Δπίζηξσζε απιείνπ ρψξνπ κε ρπηφ αληηνιηζζεξφ ζχζηεκα 
δαπέδνπ ηνπ 3

νπ
 Γεκνηηθνχ (Ιεξνινρηηψλ 1 & Θεβψλ) . 

 
6. Δθηηκώκελε ζπλνιηθή αμία : Αμία ρσξίο Φ.Π.Α 1.209.677,42 Δπξώ. 

 
7. Απαγνξεύνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνθνξέο  

 
8. Γηάξθεηα ύκβαζεο : Η ζπλνιηθή Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ είλαη δώδεθα (12) εκεξνινγηαθνί 

κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηε δεκνζίεπζή ηεο ζην ΚΗΜΓΗ.. 
 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Ν Ο Μ Ο   Α Σ Σ Ι Κ Η  
 Γ Η Μ Ο   Α Ι Γ Α Λ Δ Ω 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Γ/λζε :  Ιεξά Οδφο 364 & 

Κάιβνπ Σ.Κ.122 43 
Σει.  213.20.44.827 
Φαμ. 213.20.44.861 

 

   
                              
 
                    
 
 

     Αηγάιεσ  25/11/2020 
     Αξ.πξση. 28710    
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9. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 
απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Έξγα Οηθνδνκηθά θαη Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά θαη πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα : 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο . 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ 

παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη 

κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 

10. Λόγνη απνθιεηζκνύ : χκθσλα κε ην άξζξν 22
 
Α ηεο Γηαθήξπμεο  

 
11. Κξηηήξηα επηινγήο : Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, υπό το πρίςμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 1 του Π.Δ 
71/2019 (ωσ προσ την μεταβατική περίοδο για την έναρξη λειτουργίασ του ΜΗ.Ε..Ε.Δ.Ε) , καθώσ 
και του άρθρου 188 πα.5 του Ν.4635/2019 (ωσ προσ τη μεταβατική περίοδο ιςχύοσ των 
βεβαιώςεων Μ.Ε.Ε.Π), νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ 
βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ θαη 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.3β ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 
Ν.4412/2016) .   
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ , ζχκθσλα κε ηελ παξ. 23.4γ ηεο 
Γηαθήξπμεο . 

 
12. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο : Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72
 
ηνπ λ. 4412/2016, 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  24.194,00 επξώ επξψ. ηελ 
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 

13. Η ύκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 
 

14. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο : είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 
κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) – άξζξν 95 λ.4412/2016 . 
 

15. Ηκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: 10ε Γεθεκβξίνπ 2020  
εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10.00π.κ 

16.  
17. Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 15ε 

Γεθεκβξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10.00π.κ 
 

18. Φάθεινη πξνζθνξώλ : Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ 
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ 
ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ 
πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή . 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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19. Υξόλνο ηζρύνο Πξνζθνξώλ : Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 
δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

20. Γίλεηαη δεθηή κόλν ε ειεθηξνληθή ππνβνιή Πξνζθνξώλ . 
 

21. Υξεκαηνδόηεζε : Σν έξγν κε ΚΑ: 15.7331.036 ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΓΉΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ , 
πεξηιακβάλεηαη ζην Σερληθφ πξφγξακκα Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 281/2019  
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αηγάιεσ (ΑΓΑ : ΩΟΒ0Ω6Ν-8ΒΓ) θαη είλαη πνιπεηνχο δέζκεπζεο 
κε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 2020 , 100.000 επξώ, γηα ην 2021 700.000 επξώ  θαη γηα ην 2022 700.000€. 
      

22. Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/ Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία: Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη 
ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα 
ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ 
θαη θαηά ηα ινηπά φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4.3 ηεο Γηαθήξπμεο . 
 

23. Γεκνζηεύζεηο : Η παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ. 
 
 
 

                                                            - Ο - 
Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο  

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ 
 
 
 

 
 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ αξηζκ.  355/ 24.11.2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΩΘΓΦΩ6Ν-1ΙΙ) 

 

 




