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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

“  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ”

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 408/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Τανάγρας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
παραπάνω προμήθειας, 58.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%), οπότε η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη 
ανέρχεται σε 72.912,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
24312220-2 ( υποχλωριώδες νάτριο)

Κωδικός NUTS  έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL642
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL642

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  προμήθεια  χημικού υλικού για τη λειτουργία του τμήματος 
ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Τανάγρας και ειδικότερα  κροκιδωτικών μέσων, για τις ανάγκες 
των μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού και αστικών λυμάτων του Δήμου Τανάγρας για το έτος 
2021 και για το έτος 2022.

Τα προς προμήθεια υλικά θα καλύψουν τις ανάγκες για την παραγωγή πόσιμου νερού στις τέσσερις 
μονάδες ταχείας διύλισης νερού και για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων του δήμου, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Η προμήθεια  ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 58.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%), και θα υλοποιηθεί 
με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου Τανάγρας,   και θα βαρύνει τις εγκεκριμένες 
πιστώσεις ΚΑΕ 02.25.6699.03  του προϋπολογισμού χρήσης του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
και του αντίστοιχου ΚΑ του οικονομικού έτους 2022 .   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της 
σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση την παραλαβής όλων των ποσοτήτων

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών

http://www.cpv.enem.pl/el/34928480-6




Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική  διακήρυξη. 
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ  : 24/11/2021 και ώρα 08:00 πμ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/11/2021 και ώρα 08:00 πμ  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  9/12/2021 και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης 13/12/2021 και ώρα 10:00 πμ

Δικαιώμα Συμμετοχής:

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 
2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, υπολογιζόμενου επί 
του προϋπολογισμού της μελέτης προ Φ.Π.Α.

  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, που ανατέθηκε , και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Προσφορές: 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 
προσφορές. 
Χρόνος ισχύος προσφορών:
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 
ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:

  To πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).   
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr, 
 Η παρούσα  περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται  στον Ελληνικό Τοπικό  Τύπο 
Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στο Νόμο αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη  καταχωρείται επίσης  στο 
διαδίκτυο,  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.tanagra gr  
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 
στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες, πλήρης και απεριόριστη χρήση των τευχών της σύμβασης  είναι 

διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.tanagra.gr

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ                      

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.tanagra.gr/
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