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ΕΡΓΟ:

 
  

Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο 
- Λύκειο Ερμούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 
/ Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 60.400,00€ με ΦΠΑ, με 
το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με 
ημερομηνία λήξης προσφορών την 29/07/22, ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  
www.promitheus.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.syros-ermoupolis.gr Για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων, Πλατεία Ευρώπης, Ερμούπολη Σύρος, ΤΚ 84100, κα. Μαρία 
Ταρζέντα τηλ: 2281362529 και 2281362514, μέχρι τις 25/07/22. Οι προσφέροντες συντάσσουν την 
οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 974,19ευρώ με ισχύ δεκατρείς (13) μήνες. Το 

χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (12) δώδεκα μήνες. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών από το 
πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις) με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 της Σ.ΑΕ 055 η δε 
εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του τεχνικού προγράμματος με Κ.Α. 64.7341.013

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες. Η 
πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Δεν προβλέπεται 
προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου 
Σύρου -Ερμούπολης.

Ερμούπολη 27/06/22
Ο Δήμαρχος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
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