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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 591.129,03 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
(24%) 

 
Ο Δήμος Πύργου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)  για την επιλογή  
αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 
733.000,00€ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση)   
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Προσφέρεται ελεύθερη και πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στη σελίδα του Δήμου Πύργου  
www.cityofpyrgos.gr . Ο Α/Α συστήματος είναι 184533 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνα βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16 
 Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
αποσφράγισης 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 
30/11/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 
η 6/12/2021  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών ii που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-OIKΟΔΟΜΙΚΑ- ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  και 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Ειδικότερα για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο 
εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ εφόσον 

ανήκουν :   

 ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α2  

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 ή (αναβαθμισμένη Κ/Ξ Α1 ) 

 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α2 ή (αναβαθμισμένη Κ/Ξ Α1) & 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 ή (αναβαθμισμένη Κ/Ξ Α1 ) 

Ελληνική

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofpyrgos.gr/
ΑΔΑ: 6Ξ96Ω17-Θ1Τ



 

 
Εγγύηση Συμμετοχής: 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 
4412/16, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  έντεκα 
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (11.830,00)ευρώ. 

 
Χρηματοδότηση Έργου 
Για την παρούσα διαδικασία από το Πράσινο Ταμείο , έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 193/1-
3-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΝΑ46Ψ844-ΞΛΛ) Απόφαση Ένταξης, για την έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης ποσού 439.975,00€  και το υπόλοιπο ποσό των 293.025,00€ θα καλυφθεί  από 

ιδίους πόρους. 
 
Λοιπές Πληροφορίες: 
Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (Σ.Δ.Σ.) 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Πύργου.        
 

 
 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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i Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 

121 του ν. 4412/2016. 
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