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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από το Δήμο Τρικκαίων» 

α/α συστ.: 184663 
 

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 8.8.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών», για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από τον Δήμο 
Τρικκαίων», προϋπολογισμού, 59.200,00 € χωρίς το ΦΠΑ, 73.408,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 
σύμφωνα με το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της  αναλυτικής  διακήρυξης.  

 
 Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός 
των ΚΕΠ από τον Δήμο Τρικκαίων» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 
2.0. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.  
 

 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/03/2023 και ώρα 15:00.  
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  
 
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), «εγγύηση συμμετοχής», που 
ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο, ήτοι 1.184,00€.  
 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο 
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Μουργελά Μαρία, τηλ. 24313-51205, e-mail: m.mourgela@trikalacity.gr  

κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 24313-51203, e-mail: panef@trikalacity.gr  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
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