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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» 

Ο Δήμος Τανάγρας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» (CPV: 
45453000-7), συνολικού προϋπολογισμού 148.041,06 ευρώ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με 
ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του όλων των όρων της παρούσας 
διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΙΛΨΩΗΒ-Ι27). 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, και σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της υπ’αρίθμ. 366/2022 
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας (ΑΔΑ: 9ΙΛΨΩΗΒ-Ι27).  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέσω των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ 
και ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Τανάγρας: www.tanagra.gr στην 
ενότητα (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί) κάτω από την επιλογή (γραφείο τύπου).  
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Ελληνικό Τύπο και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν 
την κατηγορία του έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.387,76€ και ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι 29-02-2024. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες. 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Eυρωπαική Ένωση – NextGeneration EU, Εθνικό  Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης:16780/Άξονας 2.2) Π.Δ.Ε. (Κωδ. Έργου: 2022TA06300031), 
Kωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859 και έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεων οικονομικών 
ετών 2022 και 2023 με κωδικό Κ.Α. 02.69.7331.01. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις (4) 
μήνες. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας . 
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
μέχρι τις 29/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο κείμενο, έως και την 20/12/2022 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 
 Σχηματάρι, 29-11-2022 

 
Ο Δήμαρχος 

 
 

Βασίλειος Περγάλιας 
 

 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 29/11/2022

21012/2022/Κύριο Πρωτόκολλο

ΑΔΑ: ΨΣΟΛΩΗΒ-4Ω5




		2022-11-29T10:25:54+0200
	InDigital S.A.


		2022-11-29T11:23:09+0200
	Athens




