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ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 173.387,10  Eυρώ 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:  
«Ανάπλαση κεντρικού τμήματος Τ.Κ. Βυτινείκων» προϋπολογισμού 215.000,00€ 

(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 194823 
 
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 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 
31/01/2023  ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  
6/02/2023 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών ii που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 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  στην κατηγορία Α2 τάξης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξης Η/Μ. 
 
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. 

Ελληνική
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4412/16, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.451,66 ευρώ 
(ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ)  
 
 
Χρηματοδότηση Έργου 
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους , έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθμό  64,  

αρ.πρωτ. 35817/1-12-2022  για την ανάληψη υποχρέωσης πολυετών δαπανών  για το 
οικονομικό  έτος 2022 δαπάνη ύψους 0,00 (μηδέν) και για το οικονομικό έτος 2023  
δαπάνη ύψους 215.000,00  ευρώ   (ΑΔΑΜ : 22REQ011715487 2022-12-01) 
 
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.        
 

 
 

        

 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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