
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ                                               
Ταχ. Δ/νση : Γαλατάς Τ.Κ. 180 20                                        
Τηλ. : 2298 0 42 211 – 43 738                             
Φαξ : 2298 0 42 440                                                  
E-mail : dhmostr@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκτέλεσης του Έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) 
ΜΕΘΑΝΩΝ», εκτιμώμενης συνολικής αξίας Σύμβασης 126.612,90 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης.

• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας: Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, 
Γαλατάς Τ.Κ. 180 20 (Τηλ. 2298 0 42 211 – 43 738, E-mail: dhmostr@otenet.gr)

• Πρόσβαση στα Έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr 
καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων 
http://www.dimostroizinias-methanon.gr/

• Κωδικός NUTS Κύριου Τόπου Εκτέλεσης του Έργου:  EL307 
• Κωδικός CPV:  44111520-2 (θερμομονωτικά υλικά), 44221000-5 (παράθυρα), 

42511110-5 (αντλίες θερμότητας)   
• Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο του Έργου είναι η 

ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού καταστήματος (πρώην Δημαρχείου) Μεθάνων 
και οι κύριες παρεμβάσεις αφορούν στην εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του 
κτιρίου, αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέο κούφωμα από πλαίσιο αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή και διπλό υαλοπίνακα, εγκατάσταση κεντρικής αντλίας θερμότητας αέρα 
- νερού υψηλών θερμοκρασιών και εγκατάσταση τοπικών αντλιών θερμότητας σε κάθε 
τμήμα του κτιρίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης.
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• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
• Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου είναι δώδεκα (12) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
• Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων Οδοποιίας 
και που 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 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός Φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος Ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

• Λόγοι Αποκλεισμού / Κριτήρια Επιλογής: Άρθρο 22 της Διακήρυξης.
• Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.
• Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
• Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 

ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016.

• Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

• Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
είναι η 14/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
20/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

• Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

• Χρηματοδότηση: Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής 
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απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές», με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
3342/11-11-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 652Υ7Λ7-Β6Ε), με 
τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Μεθάνων» και Κωδικό 
ΟΠΣ 5074732. Έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑ ΕΠ0851 και έχει λάβει 
Κωδικό Εναρίθμου 2021ΕΠ08510100. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η επιλέξιμη δημόσια 
Δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 100.000,00 €. 
Το ποσό της δημόσιας Δαπάνης, που δεν εγγράφεται στο Π.Δ..Ε, ανέρχεται σε 
57.000,00 € και χρηματοδοτείται από Συμμετοχή Φορέα. 
• Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
• Προδικαστικές Προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
• Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, κατά τους όρους της παρ. 
1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 2.532,00 ευρώ. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ

ΑΔΑ: 65ΘΖΩΗΛ-ΘΥ4


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Γαλατάς 22/08/2022
Α. Π.: 4311
	AkrivesAntigrafo: 
		2022-08-23T10:35:54+0300
	Athens


		2022-08-25T14:36:17+0300
	SPYRIDON POLLALIS




