
 

 

              
      ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             

      Π.Δ. ΗΛΔΙΑ                                                                  

      ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ  
                 Απιθμ. Ππωη.:    7983  / 09  - 07 -2021 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

                         ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ με ηίηλο     

" ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩ ΔΣΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΣΙΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ " 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 12.000,00€ ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

 

Ο Γήκνο Πελεηνχ, πξνθεξχζζεη πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ  έξγνπ κε 

ηίηιν " ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩ ΔΣΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΣΙΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ " 

ΑΡ.ΜΔΛ. 57/2020 

CPV: 45111100-9      

εκηιμώμενηρ αξίαρ  9.677,42€ ππο Φ.Π.Α. (24%)  

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Αλαζέηνπζα Αξρή: ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

Γ/λνπζα Τπεξεζία: Γ/ΝΗ Σ.Τ.- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ 

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

Πιεξνθνξίεο: Π. Φνπληά 

Σειέθσλα: 26233 60721- 732-715 

Fax: 26230 35897 

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

Ιζηνζειίδα Γήκνπ Πελεηνχ: https://dimos-pineiou.gr/ 

2. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

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

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

Ιζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (βι παξ. 1) 

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

3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 21ε Ινπιίνπ  2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10 : 00 π.κ. (ιήμε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Γ/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 ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ , 

εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξίπησζε α, ηεο παξ. 2 ηνπ άξ.95 ηνπ Ν. 

4412/16) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 95 ηνπ λ. 4782/2021 . 

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ πξνυπνινγηζκνχ 12.000,00 €  

(δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα). 
4. ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΤΝ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (νηθνλνκηθνί θνξείο) πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία έξγσλ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ θαη πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

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

  

 

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

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 207/2021 (ΑΓΑ: Ω35ΡΩΞΑ-0ΒΜ) εγθεθξηκέλεο Γηαθήξπμεο 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 Γηαθήξπμεο. 

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 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 117 ηνπ λ. 

4782/2021 . 

Ο χπόνορ ιζχύορ ηων πποζθοπών είναι έξι μήνερ. 

6. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟΤ 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥ ΠΟΡΟΥ  
   Κ.Α. ηπέχονηορ πποϋπ/ζμού εξόδων:  30.7326.012 

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξηκ.  

7. ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Διιεληθή 

8. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ΓΤΟ (2) ΜΗΝΔ απφ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ 

αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗ ηεο χκβαζεο. 

Γελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

9. ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

Σν απνηέιεζκα ηεο Γεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 

 

 

 Γαζηούνη,  09/07/2021 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΗΝΔΙΟΤ  

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ Π.ΜΑΡΙΝΟ  
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