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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
1. Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτή  διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το ν. 4412/2016, για την 
ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με προϋπολογισμό 
4.693.196,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), με αναθεώρηση 4.673,29 € και 
χωρίς Φ.Π.Α 24%. 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:  
Κατηγορία : ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ , με προϋπολογισμό 4.693.196,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 
και απρόβλεπτα)  (CPV 45112000,  45233222, 45222000, 34928471) 
 

2. 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 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 190644, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής www.polygyros.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025196 
 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 27 
Σεπτεμβρίου 2022 , 13:00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

 
4. 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. 

 
5. 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 (χαμηλότερη τιμή. Οι 
οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών 
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση 
μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 95 παρ. 2 (α) του ν.4412/2016. 

 
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα :  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ , που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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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. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο ΜΕΕΠ ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) στην 
κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (με βασική στελέχωση τουλάχιστον: 2 τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και 
2 τεχνικών Μ.Ε.Κ Γ’ βαθμίδας ή 1 τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και 4 τεχνικών Μ.Ε.Κ Γ’ βαθμίδας ή  2 

τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και 1 τεχνικού Μ.Ε.Κ Γ’ βαθμίδας και 2 τεχνικών Μ.Ε.Κ Β’ βαθμίδας). Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του αρ. 19 
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του αρ. 76 του ν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
94.707,10 € και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 13 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 (δέκα τρείς) μήνες. 
9. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
10. Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το αρθρο 4.3. της 

Διακήρυξης 
11. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ»,  επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 5.871.840,00 € (με Φ.Π.Α 24%) και θα βαρύνει τον 
Κ.Α: 64.7341.008 του προϋπολογισμού του Δ. Πολυγύρου. 

12. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σύμφωνα με το αρ. 16.1. της 
διακήρυξης 

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

 
 

     Ο Δήμαρχος 
 

 

Ζωγράφος Αστέριος 
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