
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                ΠΥΡΓΟΣ,    11 /3/2022 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                              Αριθμ. πρωτ.: 6098 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 483.870,96 Ευρώ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (24%) 
Ο  Δή μος  Πύ ργού  προκήρύ σσει  Δήμο σιο  Ανοικτο   Διαγωνισμο   με σω  τού  Εθνικού  
Σύστή ματος  Ηλεκτρονικω ν  Δήμο σιων  Σύμβα σεων  (Ε.Σ.Η.Δ .Η.Σ.) για  τήν  επιλογή  
αναδο χού κατασκεύή ς τού ε ργού με τι τλο: «Επισκευή & αποκατάσταση κλειστού 

γυμναστηρίου Πύργου ¨Γ. Βασιλακόπουλος¨.»  
ΑΡ. ΜΕΛ.:  61/2021   
CPV: 45212290-5  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρήσή)  
 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές  

Σύντομη Περιγραφή Έργου:  
 Με το έργο τού θέματος θα γίνούν οι κάτωθι τεχνικές παρεμβάσεις: 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

1. Αποξήλωσή ύφιστάμενού ξύλινού δάπεδού άθλήσής και αντικατάστασή αύτού 

2. Στεγανοποίήσή & προστασία κατά EN1504 τής ύφιστάμενής εδαφόπλακας 

οπλισμένού σκύροδέματος έδρασής τού ξύλινού χώρού άθλήσής με σύστήμα 

ανάπτύξής  κρύστάλλων  

3. Στεγανοποίήσή & προστασία κατά EN1504 τής οροφής οπλισμένού σκύροδέματος τής 

δεύτερής βοήθήτικής αίθούσας  με σύστήμα ανάπτύξής  κρύστάλλων   

4. Στεγάνωσή τού δώματος τής πλάκας  οπλισμένού σκύροδέματος τής δεύτερής 

βοήθήτικής αίθούσας με τοποθέτήσή ασφαλτόπανού 

5. Μετατροπή μέρούς των WC γύναικών σε αμιγώς WC AMEA 

6. Αντικατάστασή φθαρμένων μεταλλικών σκελετών θύρών 

7. Αποκατάστασή πλακιδίων  

8. Προμήθεια & εγκατάστασή ενός ζεύγούς ύδραύλικών  μπασκετών 

 

ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

1. Σύντή ρήσή ύφιστα μενού σύστή ματος κλιματισμού  

2. Αντικατα στασή παλαιω ν ήλιακω ν σύλλεκτω ν μπο ιλερ 

3. Κατασκεύή  νεού δικτύ ού σωλήνω σεων στήν κλιματιστική  μονα δα 

4. Εγκατα στασή καθοδική ς προστασι ας 

5. Εγκατα στασή παροχομε τρού 

6. Αντικατα στασή ύπο γειων αντλιω ν ακαθα ρτων 

7. Προμή θεια και τοποθε τήσή εξωτερικού  αναβατορι ού σκα λας για αμαξι δια ΑΜΕΑ 

 

 



ΑΔΑ: 6Ι3ΒΩ17-Υ9Α



1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ  

Τύπος Αναθέτούσας Αρχής: Δήμος Πύργού (ΟΤΑ Α΄ βαθμού)  
Κωδικός NUTS αναθέτούσας αρχής: EL633 (Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ)  
Κωδικός NUTS τόπού εκτέλεσής έργού: EL633 (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ)  
Δ/νούσα Υπήρεσία: Δ/νσή Τεχνικών Υπήρεσιών &  Περιβάλλοντος Δήμού Πύργού  
Διεύθύνσή: Πλ. Σάκή Καράγιωργα, Τ.Κ. 27 131, Πύργος  
Πλήροφορίες: κ. Δήμήτρακόπούλος Χαράλαμπος  
e-mail.: texnikes@1489.syzefxis.gov.gr  
Τήλέφωνα: 26213-62407  
 

2.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Προσφέρεται  ελεύθερή  και  πλήρής,  άμεσή  και  δωρεάν  ήλεκτρονική  πρόσβασή  στα  
έγγραφα  τής  σύμβασής  στον  ειδικό,  δήμόσιο  προσβάσιμο  χώρο «Ηλεκτρονικοί  
διαγωνισμοί» τής πύλής www.promitheus.gov.gr καθώς και στή σελίδα τού Δήμού Πύργού  
www.cityofpyrgos.gr . Ο Α/Α συστήματος είναι 187487 

 

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ  
Διαδικασία Ανάθεσης: Aνοικτή  διαδικασία για τήν  σύναψή  ήλεκτρονικών  δήμοσίων 
σύμβάσεων κάτω των ορίων τού Ν. 4412/2016.  
Κριτήριο  Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον σύμφέρούσα από οικονομική άποψή 
προσφορά μόνο βάσή τής τιμής (χαμήλότερή τιμή) με επί μέρούς ποσοστά έκπτωσής, άρθρο 
95 παρ. 2α τού Ν. 4412/16  
 
Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών   

ορίζεται η 29/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ.  
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης   των προσφορών 
ορίζεται η 04/04/2022, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 10:00πμ.  
 
Αν, για λόγούς ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγούς δεν διενεργήθεί ή αποσφράγισή κατά τήν 

ορισθείσα ήμέρα ή αν μέχρι τή μέρα αύτή δεν έχει ύποβλήθεί καμία προσφορά, ή αποσφράγισή 
και ή καταλήκτική ήμερομήνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλή ήμέρα, με 

απόφασή τής αναθέτούσας αρχής. Η απόφασή αύτή κοινοποιείται  στούς προσφέροντες, μέσω 

τής λειτούργικότήτας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τούλάχιστον εργάσιμες ήμέρες πριν τή νέα 

ήμερομήνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσελίδα τής αναθέτούσας αρχής, εφόσον 

διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δήμόσια προσβάσιμο, χώρο “ήλεκτρονικοί διαγωνισμοί” 

τής πύλής www.promitheus.gov.gr τού ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νέα αύτή ήμερομήνία δεν 

καταστεί δύνατή ή αποσφράγισή των προσφορών ή δεν ύποβλήθούν προσφορές, μπορεί να 

ορισθεί και νέα ήμερομήνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προήγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωσή πού και στή νέα αύτή ήμερομήνία δεν καταστεί 

δύνατή ή αποσφράγισή των προσφορών ή δεν ύποβλήθούν προσφορές, διεξάγεται νέα 

διαδικασία σύναψής δήμόσιας σύμβασής για το εν λόγω έργο με τήν εκ νέού τήρήσή όλων 

των διατύπώσεων δήμοσιότήτας πού προβλέπονται στις διατάξεις τού παρόντος 

(επαναλήπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρού 98 παρ. 1 περ. α τού 

ν. 4412/2016). 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofpyrgos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Φάκελοι Προσφορών:  
Οι  προσφορές  ύποβάλλονται  από  τούς  ενδιαφερόμενούς  ήλεκτρονικά  μέσω  τής  
διαδικτύακής  πύλής  www.promitheus.gov.gr  τού  ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι  τήν  καταλήκτική  
ήμερομήνία και ώρα πού ορίζεται παραπάνω σε ήλεκτρονικό φάκελο τού ύποσύστήματος. Στον 
ήλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:  
α) ένας(υπό) φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”  
και  
β) ένας(υπό) φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική προσφορά”  
 

Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό:  
Δικαίωμα  σύμμετοχής  έχούν  φύσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αύτών  ii  πού  
Δραστήριοποιούνται στήν κατήγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και πού 
είναι εγκατεστήμένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος τής Ένωσής,  
β) σε κράτος-μέλος τού Εύρωπαϊκού Οικονομικού Χώρού (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες πού έχούν ύπογράψει και κύρώσει τή ΣΔΣ, στο βαθμό πού ή ύπό  
ανάθεσή δήμόσια σύμβασή καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές  
σήμειώσεις τού σχετικού με τήν Ένωσή Προσαρτήματος I τής ως άνω Σύμφωνίας, καθώς  
και  
δ) σε τρίτες χώρες πού δεν εμπίπτούν στήν περίπτωσή γ΄ τής παρούσας παραγράφού και έχούν 
σύνάψει διμερείς ή πολύμερείς σύμφωνίες με τήν Ένωσή σε θέματα διαδικασιών ανάθεσής 
δήμοσίων σύμβάσεων.  
 
Οικονομικός φορέας σύμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσής.  
 
Ειδικότερα για τούς φορείς πού δραστήριοποιούνται στήν Ελλάδα δικαίωμα σύμμετοχής 
έχούν μεμονωμένες εργολήπτικές επιχειρήσεις πού είναι εγγεγραμμένες στο μήτρώο 
εργολήπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) πού τήρείται στήν ΓΓΔΕ τού ΥΠΥΜΕΔΙ εφόσον 
ανήκούν στήν 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Α1 τάξης και άνω 
για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πλήρούν τα κριτήρια τής με αριθμ. απόφασή 
Οικονομικής Επιτροπής 60/2022 εγκεκριμένής Διακήρύξής τού έργού τού θέματος και να 
μπορούν να επαλήθεύσούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στήν πιο πάνω διακήρύξή.  
 
 

Εγγύηση Συμμετοχής:  
Για τήν σύμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεσή εγγύήτικής επιστολής από τούς 
σύμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τούς όρούς τής παρ. 1α τού άρθρού 72 τού ν. 
4412/16,  εγγύήτικής επιστολής σύμμετοχής, πού ανέρχεται στο  ποσό  των ΕΝΝΕΑ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (9.677,42€) 

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών:  
Κάθε ύποβαλλόμενή προσφορά δεσμεύει τον σύμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τή 
διάταξή τού άρθρού 97 τού ν. 4412/2016, για διάστήμα για διάστήμα (13) δεκατριών 
μήνών, από τήν ήμερομήνία λήξής τής προθεσμίας ύποβολής των προσφορών, ήτοι έως 29-04-
2023. 

Χρηματοδότηση Έργου  
Το έργο χρήματοδοτείται από το Υπούργείο Εσωτερικών, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Ένταξή  
Πράξής τού Δ. Πύργού στο πρόγραμμα με αρ. πρωτ. 5952 (26/01/2021), ΑΔΑ: Ψ5Α746ΜΤΛ6-Β9Ι. 
  

Δεν προβλέπεται χορήγήσή Προκαταβολής.  

Δεν προβλέπεται χορήγήσή πριμ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προθεσμία Εκτέλεσης  
Η σύνολική προθεσμία εκτέλεσής τού έργού είναι δεκαοκτώ (18) Μήνες από τήν 
ύπογραφή   και τήν ανάρτήσή στο ΚΗΜΔΗΣ τής Σύμβασής.  
Δεν προβλέπονται τμήματικές προθεσμίες.  
 

Διαδικασίες Προσφυγής  
Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 τής διακήρύξής και σύγκεκριμένα:  
Τύχόν προσφύγές ύποβάλλονται ενώπιον τής ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας  
(α) δέκα (10) ήμέρες  από  τήν  κοινοποίήσή  τής  προσβαλλόμενής  πράξής  στον  
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν ή πράξή κοινοποιήθήκε με ήλεκτρονικά μέσα ή 
τήλεομοιοτύπία  
ή  
(β) δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν κοινοποίήσή τής προσβαλλόμενής πράξής σε  
αύτόν αν χρήσιμοποιήθήκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
Άλλως  
(γ) δέκα (10) ήμέρες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνώσή τής πράξής 
πού βλάπτει τα σύμφέροντα τού ενδιαφερόμενού οικονομικού φορέα. Για το 
παραδεκτό τής άσκήσής τής προδικαστικής προσφύγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα ύπέρ τού δήμοσίού κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 τού Ν4412/2016 
(άρθρα 345-374)  

 

Λοιπές Πληροφορίες:  
Η σύμβασή δεν εμπίπτει στή σύμφωνία περί δήμοσίων σύμβάσεων προμήθειών (Σ.Δ.Σ.)  
Το αποτέλεσμα τής δήμοπρασίας θα εγκριθεί από τήν Οικονομική Επιτροπή τού Δήμού 
Πύργού.  
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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