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ΕΡΓΟ: Υποέργο "Διαμόρφωση Οικοπέδου" της 
πράξης "Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και 
αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του 
Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο 
2014-2020»

Κωδικός ΣΑΕ: 2016ΕΠ06710009

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5000831

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Υποέργο "Διαμόρφωση Οικοπέδου" της πράξης "Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου 
και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου"», με προϋπολογισμό 
501.209,68€ (πλέον ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 
147) με το σύστημα υποβολής προσφορών “επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών”.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  ενημερωθούν και να έχουν πλήρη ελεύθερη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (www.syros-ermoupolis.gr ) όπου υπάρχει αναρτημένη σχετική ενημέρωση με 
αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση.
  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr   του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 23-11-2021 και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 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 , 5, 6 και 7 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.
Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εικοσιτεσσάρων ευρώ & δεκαεννέα λεπτών 
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(10.024,19€) ευρώ και έχει ισχύ ττουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Νότιο Αιγαίο” ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 “Βελτίωση βασικών υποδομών” Ι συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με 
τίτλο “Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου - AlA πράξης: 5000831
Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. Προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.   
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22813 62514, στην Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

με Ειδική Εντολή

Μηνάς Αληφραγκής
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΝΑ
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