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      ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ  

                                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ            

      Π.Δ. ΗΛΔΙΑ  

      ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 4859/29-4-21 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΩ  ΣΟΤ  ΔΘΝΙΚΟΤ  ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ  ΓΗΜΟΙΩΝ  ΤΜΒΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 3.350.000,00  € ΜΔ Φ.Π.Α. 

 
Ο Δήμορ Πηνειού, πξνθεξχζζεη αλνηθηήο  δηαδηθαζίαο κέζσ  ηνπ  εζληθνχ  ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ  

δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ  γηα ηελ αλάζεζε ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν:  

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΗ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ & ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΩΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ». 
   

ΑΡ.ΜΕΛ. 45/2020 

CPV:   45215222-9   
Εκηιμώμενηρ αξίαρ: 2.701.612,90  € (πιένλ Φ.Π.Α 24% ), 

Απαγοπεύονηαι οι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ 

ύνηομη Πεπιγπαθή έπγος: 

Σν παξφλ έξγν αθνξά:  
1)   ζην θηίξην πξψελ απνζεθψλ ΑΟ ζην νπνίν ζα γίλνπλ εξγαζίεο επηζθεπήο αλαπιαζεο θαη εληζρπζεο 
θαη ζα δηακνξθσζνχλ  :Μία αίζνπζα ησλ 500m² πεξίπνπ Καη 5 αίζνπζεο ησλ 250m² πεξίπνπ. 
2) ζην  Δηψξνθν θηίξην (εκβαδφ θάηνςεο ηζνγεηνπ 158,38 κ2) ζην νπνίν ζα γίλνπλ εξγαζίεο επηζθεπήο, 
αλαπιαζεο θαη εληζρπζεο  
3) ηελ θαηαζθεπή λενπ ππφγεηνπ κεραλνζηαζίνπ επηθάλεηαο 168,78 κ2 
πλνπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα είλαη: 
Εξγαζίεο ησλ πάζεο θχζεσλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαηεδαθίζεηο/απνμειψζεσλ ζθεπψλ, αλαδνκψλ, 
ηνηρνπνηίαο, θιηκάθσλ, εμσζηψλ θαη πξνβφισλ 
Απνμήισζε  θνπθσκάησλ 
Απνμήισζε πθηζηάκελνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ επηρξίζκαηνο 
Καζαξηζκφο θαη θφξησζε ηνπο  
Ελίζρπζε κε καλδχα εσο ηελ ζεκειίσζε ηνπ θηηξίνπ 
Καηαζθεπή ζθεπψλ 
Καηαζθεπή εμσζηψλ, πξνβφισλ, θιηκάθσλ θαη ξάκπαο 
Καηαζθεπή θαηλνχξγηα ηνηρνπνηίαο  
Σνπνζέηεζε πνδηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ καξκαξφπιαθσλ ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ  
παηνπιάξηζκα θαη ρξσκαηηζκφο ησλ θηηξίσλ 
Σνπνζέηεζε πδξνξξνψλ  
Σνπνζέηεζε θνπθσκάησλ  
Καηαζθεπή δαπέδνπ κε παηεηή ηζηκεληνθνλία 
Σνπνζέηεζε εηδψλ πγηεηλήο 
 Σνπνζέηεζε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ μχιηλσλ επελδχζεσλ  
Σνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θηγθιηδσκάησλ θαη ζηεγάζηξσλ  
Εγθαηάζηαζε δηθηχσλ θαη εμνπιηζκνχ Η/Μ 
Καη φηη άιιν επηπξφζζεηα ζα θξηζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή 
1. ΣΟΙΥΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

Σύπορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ: ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑ), EL639 (ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ) 

Δ/νοςζα Τπηπεζία: Δ/ΝΗ Σ.Τ.- ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 

Διεύθςνζη: νδφο Γ. Γηαλλαθνπνχινπ αξηζ. 30, Σ.Κ. 27300, Γαζηνχλε 

Πληποθοπίερ: Πνιπμελε Φνπληά 
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Σηλέθωνα: 26233 60721- 732 

Fax: 26230 35897 

E-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr  

Ιζηοζελίδα Δήμος Πηνειού: www.dimos-pineiou.gov.gr  

2. ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

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 ηνπ Δήκνπ Πελεηνχ www.dimospineiou.gov.gr. 

3. ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Είδορ ζύμβαζηρ: ΕΡΓΟ 

Σόπορ Εκηέλεζηρ ζύμβαζηρ: NUTS EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑ), NUTS EL639 (ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ) 

Διαδικαζία Ανάθεζηρ:  

Αλνηθηή  δηαδηθαζία γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ  δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ θαησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 

4412/16. 

Αύξων Απιθμόρ ςζηήμαηορ ηος Ηλεκηπονικού Διαγωνιζμού:180397 

Κπιηήπιο Ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) κε 

επη κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο , αξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/16. 

Ημεπομηνία και ώπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών:  

Οξίδεηαη ε 24/5/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. 

Ημεπομηνία, ώπα και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών: 

Οξίδεηαη ε 27/5/21 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.ζηελ δ/λζε : ηελ Δ/λζε Σερληθσλ 

Τπεξεζηψλ- Πεξ/ληνο & Πνι/κηαο Δ. Πελεηνχ ζηελ Οδφο Γ. Γηαλλαθνπνχινπ αξηζ. 30, Σ.Κ. 27300, 

Γαζηνχλε Ν. Ηιείαο.  

Φάκελοι Πποζθοπών:  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κεζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν ληνπ ππνζπζηήκαηνο. ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη:  

α)   έλαο (ππν)θαθεινο κε ηελ έλδεημε "Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο"  θαη 

β)   έλαο (ππν)θαθεινο κε ηελ έλδεημε "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά" 

Δικαιούμενοι να ζςμμεηάζσοςν ζηο διαγωνιζμό: 

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ πξνυπνινγηζκνχ 1.594.488,30€ (δαπάλε 

εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη απξφβιεπηα) και εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ 

πξνυπνινγηζκνχ 1.100.616,79 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη απξφβιεπηα). Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έπγα καηηγοπίαρ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ, και ζε  έπγα καηηγοπίαρ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ
  
  θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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 I 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. 

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. 

Δελ 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). 

Εηδηθφηεξα γηα ηνπο  θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ειιάδα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ 

κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
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(ΜΕΕΠ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ΓΓΔΕ ηνπ ΤΠΤΜΕΔΙ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ και 

ζηην καηηγοπία ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ.
  
   

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο κε αξηζ. απφθ. Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο  137/2021 (AΔΑ: ΧΔΛΦΧΞΑ-9ΗΧ)  εγθεθξηκέλεο Δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη λα 

κπνξνχλ λα ηα επαιεζεχζνπλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πην πάλσ Δηαθήξπμε. 

Εγγύηζη ςμμεηοσήρ: 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ  απαηηείηαη θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

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

ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 54.032,26 € (ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΕΕΡΙ ΥΙΛΙΑΔΕ ΣΡΙΑΝΣΑ 

ΔΤΟ ΕΤΡΧ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΞΙ ΛΕΠΣΑ).  

Ο σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών: 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ΕΝΝΕΑ (9)  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Γλώζζα ύνηαξηρ Πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961 πνπ 

θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 1497/84(Α΄188). 

Υπημαηοδόηηζη Έπγος 

  Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ  ΑΠΟΦΑΗ 

2519/20 (ΑΔΑ: ΧΥΡΕ46ΜΣΛΡ-ΥΦΦ) ΑΕΠ 001 (ΕΠ00100015) κε Κ.Α. 64.7321.012  Πξ/κνο 

Οηθ. Εηνπο 2021 (έμνδα)  

Δελ πξνβιέπεηαη 
 
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

Δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξηκ.  

Πποθεζμία Εκηέλεζηρ 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ΔΧΔΕΚΑ (12) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ 

αλάξηεζε ζην ΚΗΜΔΗ ηεο χκβαζεο. 

Δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

Διαδικαζίερ πποζθςγήρ 

χκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο 

Λοιπέρ πληποθοπίερ 

Σν απνηέιεζκα ηεο Δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Πελεηνχ. 

 

 Γαζηνχλε, 29 / 04 / 2021       

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΝΟ 
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