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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 
 
Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με προϋπολογισμό 514.930,00€. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 234.662,43€,  
Κατηγορία ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με προϋπολογισμό 165.996,45€  
και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 114.130,49€,  
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), με αναθεώρηση 140,63€ και χωρίς Φ.Π.Α 
24%. 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής www.polygyros.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025121, FAX 
επικοινωνίας 2371025194, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κούτρα Φανή. 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα 10-06-2019, 15:00μμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
3. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί 
να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 92, παρ. 7, η οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8β` του Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019. 
4. 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, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
5. 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 :  

(1) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Α2 τάξης και άνω ΚΑΙ  
(2)  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Α2 τάξης και άνω ΚΑΙ   
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(3) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α2 τάξης και άνω Ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών   
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη σε αναβάθμιση για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
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. 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
10.298,60€ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 (έξι) μήνες. 
8. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 18 (δεκαοκτώ) μήνες 
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΟΠΣ 5028223, ΕΝΑΡΙΘΜΟ 
2018ΕΠ00810116 επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 514.930,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) και θα βαρύνει 
τον Κ.Α: 02.63.7341.021  του προϋπολογισμού του Δ. Πολυγύρου).   
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Πολυγύρου. 
 
 

     Ο Δήμαρχος 
 

 

Ζωγράφος Αστέριος 
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