
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Σχηματάρι 21/01/15 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ    
   ΑΡ. ΠΡΩΤ...885 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ” 
με προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00 € 
(Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-14:00), μέχρι και την Πέμπτη 12 
Φεβρουαρίου   2015. Πληροφορίες σχετ. με το έργο  στην  επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου  www.tanagra.gr. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, 
υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2262351154, FAX: 2262351138, 
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Σαραφίδου Μαρία . 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Φεβρουαρίου 2015  ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δ. Ταναγρας στο   
Σχηματάρι  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις του έργου : 
στην Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ    
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
1.625,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι 17/12/15.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.  
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) μέρες και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   του Δήμου 
Τανάγρας. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Τανάγρας . 
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