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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

  
 
 
 
 
Σξίπνιε,   05-04-2019 
 
Αξ. Πξση. 91465/22336 

 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 
(ΑΡΘΡΟΤ 122 Ν.4412/16) 

1. Επσλπκία θαη Δηεπζχλζεηο: 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

Οδφο  : Πιαηεία Εζλάξρνπ Μαθαξίνπ, ΣΡΙΠΟΛΗ  

Σαρ.Κσδ. : 221 31 

Σει. : 2713601190 

Telefax : 2713601173 

E-mail : perpel@perpel.gov.gr  

Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ/ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ 

Οδφο  : ΟΠΛΑΡΥΗΓΟΤ ΕΥΙΩΣΗ 1, ΣΡΙΠΟΛΗ  

Σαρ.Κσδ. : 221 32 

Πιεξνθνξίεο : Αλη. Παπαδεκεηξίνπ 

Σει. : 2710238559 

Telefax : 2710243185 

E-mail : dteperpel@gmail.com  

 

2. Επηθνηλσλία: 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

ζηνλ ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

3. Σχπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο & Δξαζηεξηφηεηα πνπ απηή αζθεί: 

Αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο / Γεληθέο Δεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

4. Η ζχκβαζε δελ αθνξά ζε απφ θνηλνχ δηαδηθαζία δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη δελ αλαηίζεηαη απφ θεληξηθή 

αξρή αγνξψλ. 

5. Κσδηθφο Κχξηνπ Λεμηινγίνπ CPV: 45212361, Κατασκευαστικές Εργασίες για Εκκλησίες  

6. Είδνο χκβαζεο: ΕΡΓΑ 

7. Σφπνο Εθηέιεζεο: NUTS: EL 651 

Σίηινο έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ ΜΔΘΤΓΡΙΟΤ  ΑΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ» 

Με ην παξφλ έξγν πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Ιεξνχ Νανχ Αγίνπ 
Παληειεήκνλα πνπ βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ Μεζπδξίνπ. Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Καηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζεκειίσζεο  

 Σνηρνπνηίεο: Εμπγίαλζε ηνηρνπνηίαο, θαζαίξεζε επηρξηζκάησλ, θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη 
εθαξκνγή πδξακνβνιήο, αξκνιφγεκα - κίζηξηζκα φπνπ απαηηείηαη, εθαξκνγή ελεκάησλ 
νκνγελνπνίεζεο, ηνπηθή θαζαίξεζε εμσηεξηθήο παξεηάο ηνηρνπνηίαο θαη απνθαηάζηαζή 
ηεο, ιεπηφ επίρξηζκα-κχζηξηζκα , ρξσκαηηζκφο κε θαηάιιεια ρξψκαηα 

 Αληηθαηάζηαζε ιίζσλ φπνπ είλαη απαξαίηεην. 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ γείζνπ ζηε βφξεηα φςε   
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 πληήξεζε-Αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θνπθσκάησλ, Αληηθαηάζηαζε θηγθιηδσκάησλ 
αζθαιείαο 

 Αλαθεξάκσζε ηεο ζηέγεο κε θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ  

 Δηεξεχλεζε χπαξμεο ηνπ αξρηθνχ δαπέδνπ, αληηθαηάζηαζή ηνπ φπνπ είλαη αλαγθαίν κε 

ιίζηλεο πιάθεο παξφκνηνπ κεγέζνπο  

 Εμνκάιπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε ηζηκεληνθνλία θαη θαηαζθεπή λένπ δαπέδνπ απφ 

ιίζνπο ηδίνπ ρξσκαηηζκνχ  
 

8. Εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία: Αμία ρσξίο ΦΠΑ 403.225,81 ΕΤΡΩ 

9. Απαγνξεχνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

10. Δηάξθεηα χκβαζεο: Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

11. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: 

 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

θαηεγνξία Οηθνδνκηθώλ Έξγωλ αληίζηνηρε κε ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο θαη πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ) 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,  

δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ 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 Ν.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). 

 Λφγνη απνθιεηζκνχ: χκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην άξζξν 22 ηεο δηαθήξπμεο. 

 Κξηηήξηα επηινγήο: Απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Εηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ 

Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη 

πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3669/08 γηα 

ηελ αληίζηνηρε κε ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο Σάμε θαη άλσ Μ.Ε.ΕΠ. 

 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα: 

(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, εκεδαπήο ή αιινδαπήο, νθείινπλ λα πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο 

ηερληθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ ηάμε Μ.Ε.Ε.Π. ζηελ νπνία αλήθνπλ (ζηειέρσζε, ηερληθφο εμνπιηζκφο θιπ).  

(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα έρνπλ εκπεηξία ζε εθηέιεζε ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο έξγσλ επί κλεκείσλ έσο ην 1830 ή εθθιεζηαζηηθψλ θηεξίσλ ή εθθιεζηαζηηθψλ ζπλφισλ κεηά 

ην 1830, θεξπγκέλσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002, ηα νπνία εθηειέζζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ίζνπ 

ηνπιάρηζηνλ κε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ.  
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(γ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε επίζθεςή ηνπο ζηνλ ρψξν θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

Δ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ηει. 2710-238559, fax: 2710-243185, e-mail: 

dteperpel@gmail.com) 

 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

α) Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001: 2008 ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.   

β) Πηζηνπνηεηηθφ Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.   

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο OHSAS 18001:2007, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.   

δ)  Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηεκάησλ θαηά ηεο δσξνδνθίαο  ISO 37001:2016, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

12. Δηαδηθαζία Αλάζεζεο: Αλνηθηή 

13. Η χκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα 

14. Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο: είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο. 

15. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ: 23-04-2019, εκέξα Σξίηε, ώξα ιήμεο 

ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 15:00. 

16. Φάθεινη πξνζθνξώλ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ. Εληφο ηξηψλ 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 

έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Επηζεκαίλεηαη 

φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ 

Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

17. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 

δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

18. Ηκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 02-05-2019 εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. 

19. Πξφζσπα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη ζηελ απνζθξάγηζε: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 

20. Γιψζζα Δηαδηθαζίαο: Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

21. Γίλεηαη δεθηή ΜΟΝΟ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξώλ. 

22. Υξεκαηνδόηεζε: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ (Π.Δ.Ε.), 

ΑΕΠ026, κε θσδηθφ έξγνπ 2018ΔΠ02600013. 

 

23. Δηαδηθαζίεο Πξνζθπγήο: ε πεξίπηωζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή 

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο 

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 
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ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε 

(15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 39/2017, θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά 

βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Επηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη 

επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-

2017 Κ.Τ.Α. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε 

πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΕΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα. 

Καηά ηα ινηπά σο άξζξν 4.3. ηεο Δηαθήξπμεο. 

23. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο: Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο 

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

Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.064,00 €. ηελ πεξίπησζε έλσζεο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.  

 

 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ 




