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  Πολύγυρος,  08 / 08 / 2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
  Aρ.Πρωτ.:    Φ6στ/11575 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμος Πολυγύρου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ», με προϋπολογισμό  
2.280.000,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 1.757.889,41 (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) από την έδρα της υπηρεσίας Παππά 
Εμμανουήλ & Ρήγα Φεραίου, μέχρι τις 31/08/2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2371025118, FAX επικοινωνίας 2371025118, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. 
Σαραφίδης Κωνσταντίνος. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-09-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ 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 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικά. 

 ή 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  

36.774,19€ και ισχύ τουλάχιστον  9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του  

διαγωνισμού.  

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.   

6. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες   

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΣΑ 
ΕΠ0081 με κωδικό έργου 2016ΕΠ00810112 και κωδικό MIS 5002388 σύμφωνα με την 
απόφαση Α.Π. 9518/29-12-2016 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

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

Πολυγύρου. 

                     Ο Δήμαρχος 

 

 

 Ζωγράφος Αστέριος   

ΑΔΑ: ΩΧΗΣΩΞΜ-ΓΓ1
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