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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

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 «Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι» (CPV : 45232130-2), συνολικού 

προϋπολογισμού 257.920,00 ευρώ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του 

υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του όλων των όρων της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

Ημερομηνίες 

Ανάρτηση διακήρυξης (ΚΗΜΔΗΣ :) 20/11/2020 

Αποστολή στον ημερήσιο τύπο : 20/11/2020 

Δημοσίευση στο site του Δήμου : 20/11/2020 

Έναρξη υποβολής προσφορών : 20/11/2020 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 8/12/2020, 11:00 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

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 ακόλουθη κατηγορία του έργου : 

 

Υδραυλικά 
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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 

4.160,00 και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 

δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι 8/7/2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδ. Πόρους. 

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 8/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κείμενο, έως και την 1/12/2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
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