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ΤΙΤΛΟΣ:                     «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής  του έργου με τίτλο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 110 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», με 
εκτιμώμενη αξία 5.612.976,80 € πλέον Φ.Π.Α.. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο ή για τμήματα του 
έργου (εφόσον προβλέπεται η υποδιαίρεση του έργου σε περισσότερα τμήματα)  συντάσσεται  και 
υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016 . 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αντικείμενο της σύμβασης  αποτελεί η μελέτη και κατασκευή των εργασιών αναβάθμισης 
(διαρρύθμισης, επισκευής και κατασκευής) νέων κατασκευών όλων των εσωτερικών χώρων και 
του περιβλήματος  του κτιρίου, ώστε να είναι δυνατή (σε αρχικό στάδιο) η στέγαση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι η πόλη της Ελευσίνας έχει κηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης για το έτος 2023. Έτσι προτείνεται ο χώρος των παλιών αποθηκών της Ελαιουργικής, στα 
πλαίσια της αναβάθμισης του, να διαμορφωθεί κατάλληλα αρχικά ώστε να φιλοξενήσει εκδηλώσεις 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 και στη συνέχεια να αποδοθεί στους δημότες για 
την φιλοξενία αθλητικών και εφήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
Το έργο περιλαμβάνει και την διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων στο Ο.Τ.110 Α και στο 110 Β. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/12/2021, 
ημέρα Πέπτη και ώρα 15:00 μ.μ.. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 03/01/2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στα Οικοδομικά έργα και στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και που είναι εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση   σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων 
διακοσίων εξήντα ευρώ (112.260,00€).  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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