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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

Αριθ. Πρωτ. Φ6στ/13757/29.09.2020 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 
 
 

Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» 
 

Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις 
δημοσίου χαρακτήρα», 

 
ΥΠΟΔΡΆΣΗ 19.2.4.2. 

«Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, 
καθώς και των σχετικών υποδομών»  

 
             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 1 της πράξης: 

 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», 

 

 
Ο Δήμος Πολυγύρου διακηρύττει ότι την 23

η
 του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

14:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημόσιων  συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (Α’147) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 
 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010697047 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 413.032,07€ 
(με Φ.Π.Α. 24%). 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, με 
προϋπολογισμό  200.285,03€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, με προϋπολογισμό 132.805,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και 
απρόβλεπτα).  
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση την με αρ. 9/2018 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, ανέρχεται στο ποσό των 333.090,38  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο 
ποσό των 413.032,07 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
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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.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 23-10-2020 και ώρα 14:00, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
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. 
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. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης έργου (χαμηλότερη τιμή) κάτω των 
ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
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 
κατηγορία:  
(1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2 τάξης και άνω ΚΑΙ  
(2) 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. 
 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. 
δηλαδή 6.661,81 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πολυγύρου. Η ισχύς της 
θα είναι τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και διακήρυξη του έργου. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 (δώδεκα) μήνες. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 του ΠΔΕ. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 και θα βαρύνει τον Κ.Α: 60.7341.002 του προϋπολογισμού 
του Δ. Πολυγύρου.   
              
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου. 
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Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Πολυγύρου, αρμόδιος υπάλληλος Αναστασία Πατσιούρα (τηλ.: 2371025117 Φαξ: 2371025194) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
 
 

 Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Αστέριος Ζωγράφος 
 
 
 
 

 


