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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

 

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με 

προϋπολογισμό 1.929.792,98€ (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).  

Το έργο αφορά την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 1.865.863,57€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και 

απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(http://www.polygyros.gr). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710.25192/25120, φαξ επικοινωνίας 

23710.25194/ 25138,  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γεώργιος Παπασαραφιανός.  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 23-6-2020 και ώρα 

12:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και/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 για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ σε μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις  3ης τάξης 

και άνω ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στη  2η τάξη σε αναβάθμιση,  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 Ι 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 τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 38.595,86€ και με ισχύ 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19. 

4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εννέα (9) ΜΗΝΕΣ. 

5. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (24) ημερολογιακοί μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και ίδιους πόρους. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου. 
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