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ΕΡΓΟ: 
 

 

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆.Θ., έτους 2019, 
ΤΠ  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV : 

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝUTS :  

  

Κ.Α.: 30/7331.81.01 
45214200-2, 45453000-7, 45212290-5, 
45112720-8      
ΕL522 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.217.999,99  € 

 

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ     NN oo   11 88 ΕΕ // 22 00 11 99   
 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

 
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆.Θ., έτους 2019, ΤΠ», προϋπολογισµού 
(3.217.999,99 €) τριών εκατοµµυρίων διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα 
εννέα λεπτών που αναλύεται σε ∆απάνη εργασιών 1.912.425,41€,  Γ.Ε.+Ο.Ε. 344.236,57€, Απρόβλεπτα (15%)  
338.499,30€, Φ.Π.Α. (24%)  622.838,71€. 

 
Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ αξίας                     2.265.742,54€ & 

                                                                      ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ αξίας 329.418,74€ 
και αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης  στα σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους αυτών, 
όπως αυτές  αναφέρονται  γενικά στα τεύχη της µελέτης ∆ΚΣ 16/2019 που συνοδεύουν την ∆ιακήρυξη, στα πλαίσια 
συντήρησης των υποδοµών εκπαίδευσης. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο χώρο      
«ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενηµερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/. 
 

H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το εγκεκριµένο, µε την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση 
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Πρότυπο ∆ιακήρυξης (κάτω των ορίων), όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, µε τις απαιτούµενες προσαρ-
µογές βάσει των διατάξεων των Ν. 4605/2019 και Ν.4609/2019. 
 
Η ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 29-11-2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
10.30 π.µ. 
Η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 5-12-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. 
η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ από την Επι-
τροπή ∆ιαγωνισµού.  
 

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονι-
κή φόρµα του υποσυστήµατος. 
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών      
έκπτωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.  
 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή). 
 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα εννέα (9) µηνών, από την ηµε-
ροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδι-
κασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµέ-
νη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ –  ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.  
 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέ-
σεις του νόµου αυτού. 
 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό: 
Α. (α) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και δρα-
στηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν: 
-στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και 
-στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων  εγγεγραµµένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.β του άρθρου 76 του Ν. 
4412/2017 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), του Μ.Ε.ΕΠ. 
Επίσης δικαίωµα συµµετοχής έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής (Οικονοµική και χρηµατο-
οικονοµική επάρκεια-Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα) που αναλυτικότερα αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη ανεξαρτή-
τως της εγγραφής τους σε τάξεις. 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώ-
σεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016, από τα οποία 
να προκύπτει η καταλληλότητα του οικονοµικού φορέα για εκτέλεση έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρί-
τες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµε-
ρείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, προσκοµίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη–µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµ-
βολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι ε-
γκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα σε έργα  ΟΙΚΟ∆Ο-
ΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

 

Β. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
 

Γ. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
 
∆εν 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 φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες, από την ηµεροµηνία υπογραφής και 
πρωτοκόλλησης της σύµβασης ή από την ηµεροµηνία που θα καθαρισθεί στο ιδιωτικό συµφωνητικό αυτής.  
 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους 
της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 
µία χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (51.903,23 €) χρόνου ισχύος εννέα (9) µηνών και τριάντα 
ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή ισχύος τουλάχιστον µέχρι 29-9-
2020. 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Το έργο χρηµατοδοτείται από ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.  Για το έτος 2019 είναι εγγεγραµµένο µε το ποσό των 40.000,00€, 
περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του έτους 2019, µε την 
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ένδειξη: Κ.Α. 30/7331.81.01, µε τίτλο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆.Θ., έτους 2019, 
ΤΠ». 
 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,07% 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 
ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,  της κράτησης 6‰, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης  2,5‰, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 14 του 
ν.4612/2019 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣβ/51667/ΦΝ466/1.7.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 
2780).  

 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.∆.39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχε-
τικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της ά-
σκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδι-
κά οριζόµενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. 
 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε το αρµό-
διο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή. 
 
 
 

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων 

 

 

 
Εφραίµ Κυριζίδης 
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