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                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ζωγράφου, 7/12/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. Πρωτ.:  33772 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΔΟΜΗΣΗΣ  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ :  

 
 Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ζωγράφου / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός Γ. Ζωγράφου 7, TK  15772, Αθήνα, Ελλάδα 
Κωδικός NUTS: EL303 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@zografou.gr   

         Διαδίκτυο: www.zografou.gov.gr 
 
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ      
Τηλέφωνο : 213 2024160, Φαξ: 213 2024160 
 

 
 
 Επικοινωνία: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής www.zografou.gov.gr [ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ]. 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Γ. Ζωγράφου 7, T.K.  15772, Ζωγράφου, 
Αθήνα (Δημαρχείο Ζωγράφου) 

 Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται 
από κεντρική αρχή αγορών 

 Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45316110-9 

 Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 

 Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL303 

 Τίτλος έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021 - 2022»          

 Σύντομη Περιγραφή: Το έργο έχει σαν αντικείμενο την ανακατασκευή δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού , την εγκατάσταση καινούργιου δικτύου φωτισμού, την 
εγκατάσταση διακοσμητικού φωτισμού, την αποκατάσταση βλαβών του Δημοτικού 
δικτύου οδοφωτισμού, κ.λ.π.  

 Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 435.980,67  ΕΥΡΩ 





2 

 Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

 Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24) 
ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 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 και 5 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. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και της παρ. 1 (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 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

 Λόγοι αποκλεισμού:      Σύμφωνα με   το  άρθρο  73  του  Ν.4412/16  και  το  άρθρο 22 της 
διακήρυξης. 

 

 Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν 
οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα 
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία έργου 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

 Εγγύηση συμμετοχής: Για την 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  8.719,61 
ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
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 Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 

 Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

 Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – περιπτ. (α) της παρ.2 του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016  

 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16/01/2023, ημέρα 
Δευτέρα 

 Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 23:59. 

 Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός 
τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά 
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) 
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 Ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η  
20/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

 Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

 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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α' 188). 

 Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

 Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ του Δήμου 
Ζωγράφου. 

 Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 
υποβάλλεται εντός προθεσμίας  

 

(α) δέκα (10) ημέρών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

 

γ) δέκα (10) ημέρών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 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 σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

 Άλλες πληροφορίες 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ζωγράφου.  

 

                            Ζωγράφου,  7/12/2022 

 

 

        
 

 

 

 

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 
             ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 
            Μηχανολόγος Μηχανικός  
                         ΠΕ5 - Α΄ 

 
 
 

          
 

 
 

        
 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗ 

Πολιτικός Μηχανικός ΜΔΕ 

ΠΕ3 με Α’ βαθμό 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος 
 
 
 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ 
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