
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 566/14-1-2020 

                                                                  

                            

 

            

            ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
 

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΘΥΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΙΛΗΣ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΩΝ. 

Εκτιμώμενης αξίας 35.000,00 Ευρώ(με Φ.Π.Α. 24%), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 
β) τους όρους της παρούσας και γ) τις ισχύουσες  διατάξεις όπως αναφέρονται στο 
άρθρο7 της διακήρυξης οι  όροι της οποίας καταρτίστηκαν με την υπ’  αριθ. 219 
Α/2019   απόφ. Οικονομικής  Επιτροπής. 
 
     Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  

    Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 35.000,00 Ευρώ και  

η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7421.031 του προϋπ/σμου  του Δήμου έτους 2019. 

 

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1, 

την   27
η
 -1-2020  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. έως 10.15 π.μ. ώρα 

λήξης της αποδοχής των προσφορών. 

 

 Στο διαγωνισμό  δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 

ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 

που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε 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. 

  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη. 

 

    Για την συμμετοχή στη διαδικασία ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

συμμετοχής. (Αρθρο 72 παρ.1α Ν.4412/2016). 

 

 

 

 

 

 



     

 

    Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

     Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 

14, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, (Ταχυδρομική 

Διεύθυνση Λ. Καραμανλή 1 18900, Σαλαμίνα) είτε  (β)  με  συστημένη  αποστολή  

προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  (Ταχυδρομική  Διεύθυνση Λ. Καραμανλή 1 18900, 

Σαλαμίνα)είτε  (γ)  με   κατάθεσή  τους  στο   πρωτόκολλο   της   αναθέτουσας   

αρχής,  ( Ταχυδρομική Διεύθυνση  Λ. Καραμανλή 1 18900, Σαλαμίνα). 

 

     Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  στον 1
ο
 όροφο. 

Τηλέφωνο για  πληροφορίες: κ Βιλλιώτη  Βασιλική, τηλ213-2027388 

. 

 

 

                                                              Ο 

                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 


