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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 74.000,00€ ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

 

Ο Δήκνο Πελεηνχ, πξνθεξχζζεη πλνπηηθφ Δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ  έξγνπ κε 

ηίηιν    " ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΠΔΓΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΘΙΝΩΝ Γ.Κ. 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ " 

ΑΡ.ΜΔΛ. 50/2018 

CPV: 45212200-8      

εκηιμώμενηρ αξίαρ  59.677,42€ ππο Φ.Π.Α. (24%)  

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Αλαζέηνπζα Αξρή: ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

Δ/λνπζα Τπεξεζία: Δ/ΝΗ Σ.Τ.- ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 

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

Πιεξνθνξίεο: Π. Φνπληά 

Σειέθσλα: 26233 60721-732 

Fax: 26230 35897 

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

Ιζηνζειίδα Δήκνπ Πελεηνχ: www.dimos-pineiou.gr  

2. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο χκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο 

Δ/λνπζαο Τπεξεζίαο  θαηά ηεο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαζψο θαη απφ ηελ επίζεκε 

Ιζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ (βι παξ. 1) 

Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλε θαη θξνληίδα ηνπο. 

3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηην 18η Μαΐος , ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ. (ιήμε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Δ/λνπζαο Τπεξεζίαο ηεο παξ. 1 ηεο 

παξνχζαο θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) κε επιμέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ γηα 

θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξίπησζε α, ηεο παξ. 2 ηνπ άξ.95 ηνπ Ν. 4412/16). 

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ πξνυπνινγηζκνχ 59.677,40 €  

(δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη απξφβιεπηα). 
4. ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΤΝ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο : 

α. Εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ Τ.ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε., εθφζνλ αλήθνπλ γεληθψο ζηελ Α1 ηάξη  και άνω για έπγα 

καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ. 

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Δεκφζηεο 

πκβάζεηο (.Δ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.), ή πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Επξσπατθή 
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Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία 

ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ 

Ειιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε 

ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

 

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

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 155/2021 εγθεθξηκέλεο Δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη λα 

κπνξνχλ λα ηα επαιεζεχζνπλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο πην 

πάλσ Δηαθήξπμεο. 

5. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δεν απαιηείηαι θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1α) ηνπ λ4412/16.  

Ο σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών είναι έξι μήνερ. 

6. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟΤ 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΑΔΠ 001 ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΓΗΜΟΙΩΝ   ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ  

Κ.Α. ηπέχονηορ πποϋπ/ζμού εξόδων: 15.7322.012 

Δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  

Δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξηκ.  

7. ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ειιεληθή 

8. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ΣΔΔΡΙ (4) ΜΗΝΔ απφ ηελ ππνγξαθή θαη 

ηελ αλάξηεζε ζην ΚΗΜΔΗ ηεο χκβαζεο. 

Δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

9. ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

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

 

 

 Γαζηούνη,    05-05-2021 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΑΝΓΡΔΑ Π. ΜΑΡΙΝΟ 
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