
 

 

                 
      ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         AΓΑ:  
      ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ       ΑΓΑΜ: 

      ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

                                                                                                               Απιθμ. Ππωη.:6120/28-5-2021 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΩ  ΣΟΤ  ΔΘΝΙΚΟΤ  ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ  ΓΗΜΟΙΩΝ  ΤΜΒΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 546.608,74 € ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

Ξ Δήκνο Οελεηνχ, πξνθεξχζζεη αλνηθηή  δηαδηθαζία κέζσ  ηνπ  εζληθνχ  ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ  δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ  γηα ηελ αλάζεζε ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν:  

‘’ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΕΖΜΗΩΝ ΑΠΟ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ (ΠΛΖΜΜΤΡΔ, 

ΥΑΛΑΕΟΠΣΩΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΜΟΣΡΟΒΗΛΟΗ) ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ-2016»" 

     

ΑΡ.ΜΔΛ. 52/2016 

CPV: 45233142-6 

Δκηιμώμενηρ αξίαρ:  440.813,50 € (προ Φ.Π.Α 24% ), 

Απαγοπεύονηαι οι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ 

 

ύνηομη Πεπιγπαθή έπγος: 

Το ζργο επαναδθμοπρατείται μετά τθν ζκπτωςθ και οριςτικι αποξζνωςθ του αναδόχου, ςυγκεκριμζνα: 
Το ζργο αφορά παρεμβάςεισ αποκατάςταςθσ τθσ οδοποιίασ ςτισ Δ.Ε Γαςτοφνθσ, Βαρκολομιοφ & Τραγανοφ 
του Διμου Πθνειοφ προκειμζνου οι δρόμοι να καταςτοφν βατοί για πεηοφσ και οχιματα, ςυγκεκριμζνα: 
Με το ζργο αυτό προτείνονται παρεμβάςεισ αποκατάςταςθσ τθσ οδοποιίασ προκειμζνου οι δρόμοι να 
καταςτοφν βατοί για πεηοφσ και οχιματα. Συνοπτικά κα πραγματοποιθκοφν: 
α) για τθν αποκατάςταςθ του αγροτικοφ δικτφου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω εργαςίεσ: 

 Προμικεια, μεταφορά δανείων κατθγορίασ ςφμφωνα με τισ προμετριςεισ τθσ μελζτθσ 

 Καταςκευι επιχωμάτων με τθ χριςθ των κατάλλθλων δανείων, όπωσ περιγράφεται ςτο εγκεκριμζνο 
Τιμολόγιο ι τοπικι εξυγίανςθ με ςτρϊςεισ άμμου- ςκφρων, αφοφ προθγθκεί ιςοπζδωςθ και μόρφωςθ τθσ 
επιφάνειασ. 

 Επιςκευι των ερειςμάτων των οδϊν  όπου ζχουν υποςτεί ηθμιά. 

 Τςιμεντοςτρϊςεισ και καταςκευι ιρλανδικϊν διαβάςεων, με ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  

 Καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  

 Όπου είναι απαραίτθτο επιςκευι ι καταςκευι: τεχνικϊν απορροισ ομβρίων υδάτων, ιτοι, 
τοποκζτθςθ τςιμεντοςωλινων Φ500 εωσ 1000 mm και φρεάτια ειςόδου-εξόδου και οχετοί κατάλλθλθσ 
ορκογωνικισ διατομισ  κακϊσ επίςθσ και τεχνικϊν ςτιριξθσ των πρανϊν των τάφρων και διαμόρφωςθσ του 
πυκμζνα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Οι παρεμβάςεισ τθσ παραγράφου αυτισ είναι αυςτθρά τοπικοφ 
χαρακτιρα. 

 Αποκατάςταςθ (κακαριςμοί, διαμορφϊςεισ, επαναδιανοιξθ) των αποςτραγγιςτικϊν 
τάφρων/αυλάκων και οριςμζνων οδϊν, με απομάκρυνςθ των φυτικϊν και φερτϊν υλϊν 
β) Για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτθν εςωτερικι οδοποιία των οικιςμϊν, προβλζπονται γενικά: 

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ 0,5 εκ, ςτα τμιματα εκείνα των οδϊν που ζχουν 
υποςτεί κακιηιςεισ, αφοφ προθγθκεί εφαρμογι αςφαλτικισ ιςοπεδωτικισ για τθν άρςθ των ανωμαλιϊν 
του οδοςτρϊματοσ και ςυγκολλθτικι επάλειψθ.  

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ 0,5 εκ,  αφοφ προθγθκεί γενικι εκςκαφι (με 
αποξιλωςθ τθσ κατεςτραμμζνθσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ) οδοςτρωςία με καταςκευι ςτρϊςεων υπόβαςθσ και 
βάςθσ και αςφαλτικι προεπάλειψθ. 

 

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ 

Σύπορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ: ΔΗΛΞΡ ΟΗΜΕΘΞΣ 

NUTS: EL633 (Ο.Ε. ΗΚΕΘΑΡ), EL639 (ΔΗΛΞΡ ΟΗΜΕΘΞΣ) 
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Γ/νοςζα Τπηπεζία: Δ/ΜΡΗ .Σ.- ΟΕΠ/ΜΞΡ & ΟΞΚ/ΛΘΑΡ ΔΗΛΞΣ ΟΗΜΕΘΞΣ 

Γιεύθςνζη: νδφο Γ. Γηαλλαθνπνχινπ αξηζ. 30, .Ι. 27300, Γαζηνχλε 

Πληποθοπίερ: Ο.ΦΞΣΜΑ 

Σηλέθωνα: 26233 60721- 732 

Fax: 26230 35897 

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

Ιζηοζελίδα Γήμος Πηνειού: www.dimospineiou.gov.gr  

 

2. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οξνζθέξεηαη 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 Οελεηνχ:  

www.dimos-pineiou.gov.gr. 

 

 

3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Δίδορ ζύμβαζηρ: ΕΠΓΞ 

Σόπορ Δκηέλεζηρ ζύμβαζηρ: NUTS EL633 (Ο.Ε. ΗΚΕΘΑΡ), NUTS EL639 (ΔΗΛΞΡ ΟΗΜΕΘΞΣ) 

Γιαδικαζία Ανάθεζηρ:  

Αλνηθηή  δηαδηθαζία γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ  δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ θαησ ησλ νξίσλ 

ηνπ Μ. 4412/16. 

Αςξων Απιθμόρ ςζηήμαηορ ηος Ηλεκηπονικού Γιαγωνιζμού:181031 

 

Κπιηήπιο Ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  

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

ηηκή) κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο , αξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Μ. 4412/16. 

Ημεπομηνία και ώπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών:  

Ξξίδεηαη ε 24/6/21 εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ψξα 14:00 

Ημεπομηνία, ώπα και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών: 

Ξξίδεηαη ε 29/6/21 εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ψξα 10:00 π.μ. ζηελ δ/λζε : Ρηελ Δ/λζε ερληθσλ 

Σπεξεζηψλ- Οεξ/ληνο & Ονι/κηαο Δ. Οελεηνχ ζηελ Ξδφο Γ. Γηαλλαθνπνχινπ αξηζ. 30, .Ι. 27300, 

Γαζηνχλε Μ. Ηιείαο.  

Φάκελοι Πποζθοπών:  

Ξη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κεζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΡΗΔΗΡ, κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ληνπ ππνζπζηήκαηνο. Ρηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν 

πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη: 

α)   έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε "Δηθαηνινγεηηθά Ρπκκεηνρήο" θαη 

β)   έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε "Ξηθνλνκηθή Οξνζθνξά" 

Γικαιούμενοι να ζςμμεηάζσοςν ζηο διαγωνιζμό: 

 ν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ πξνυπνινγηζκνχ 440.763,97€ 
  (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΞΕ θαη απξφβιεπηα) Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά   

πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έπγα καηηγοπίαρ ΟΓΟΠΟΙΙΑ.  (παξ. 

3(β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Ξηθνλνκηθνχ Τψξνπ (Ε.Ξ.Τ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΡΔΡ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Οαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Οξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ρπκθσλίαο, 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. 

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

Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο  167/21 (ΑΔΑ: 6ΥΖ4ΦΝΑ-ΛΥ3) εγθεθξηκέλεο Δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ζέκαηνο θαη λα κπνξνχλ λα ηα επαιεζεχζνπλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πην πάλσ 

ΑΔΑ: 6Ε2ΣΩΞΑ-ΙΘ7
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Δηαθήξπμε. 

 

Δγγύηζη 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.  
 

Ο σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών: 

Ιάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ΔΞΙ (6)  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Γλώζζα ύνηαξηρ Πποζθοπών 

Ξη 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. Ρηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε 

ηεο Τάγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Μ. 1497/84(Α΄188). 

 

Υπημαηοδόηηζη Έπγος 

ν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΡΑΕΟ 801 (ΕΘΜΘΙΞ ΡΙΕΚΞΡ) Ο.Δ.Ε.i (αξ. 87825/7-8-2017 

Απφθαζε ηεο ΓΓ Δεκ. Επελδχζεσλ ηνπ Σπνπξγείνπ Ξηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο),  κε Ι.Α. 

30.7336.001 ηξέρνληνο πξνυπ/ζκνπ (έμνδα)  

 

ΓΔΝ Πποβλέπεηαι ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  

 

ΓΔΝ πποβλέπεηαι ρνξήγεζε πξηκ.  

 

Πποθεζμία Δκηέλεζηρ 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ΔΞΙ (6) ΜΗΝΔ απφ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ 

αλάξηεζε ζην ΙΗΛΔΗΡ ηεο Ρχκβαζεο. 

Δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

 

Γιαδικαζίερ πποζθςγήρ 

Ρχκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο 

 

Λοιπέρ πληποθοπίερ 

ν απνηέιεζκα ηεο Δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Ξηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Οελεηνχ. 

 

 

 

Γαζηούνη, 28/05/2021       

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

Ανδπέαρ π. Μαπίνορ 

 
 

                                                 
i Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ ςτο 
πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ 
δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η 
ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό ορολογύα Συλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( ΣΑ ) ϋργων  ό ΚΑΕ, ανϊλογα την 
πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό Τακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ δαπανών δημοςύων 
επενδύςεων,  βλ. και ϊρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
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