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  Πολύγυρος,  12 / 09 / 2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Αρ. Μελ. 35/2016  A.Π.       Φ6στ/13363 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμος Πολυγύρου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤYΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΒΔΟΥ», με προϋπολογισμό 
475.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 472.926,22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) με δαπάνες και φροντίδα τους από την έδρα 
της υπηρεσίας Παππά Εμμανουήλ & Ρήγα Φεραίου, αλλά και από την ιστοσελίδα 
www.polygyros.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025121, FAX επικοινωνίας 
2371025194, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κούτρα Φανή. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-10-2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00  π.μ.  (λήξη 
επίδοσης προσφορών). 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 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Υδραυλικών 1ης Τάξης και άνω ή 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών (Υδραυλικά υπό πίεση) 1ης Τάξης  και άνω που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

 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.  

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
9.510,00 € και με ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημέρες, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του  διαγωνισμού.  

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 (έξι) μήνες.   
6. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 12 (Δώδεκα) μήνες.   
7. Το έργο χρηματοδοτείται από έργο χρηματοδοτείται από Δάνειο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  

Πολυγύρου. 
      Ο Δήμαρχος 

 
 

Ζωγράφος Αστέριος 

http://www.polygyros.gr/
ΑΔΑ: Ω6Θ2ΩΞΜ-ΘΡΦ
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