
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                    ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ  ΣΟ  ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 ΑΡ. ΠΡΧΣ: 18086/16-10-2019 

                      ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ηνπ ΑΝΟΙΥΣΟΤ  

                                                     ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ    κε    ηίηιν: 

                          «Επηζθεπή ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ, αύιεηωλ  ρώξωλ 

                                θαη    ινηπέο  δξάζεηο   (ΦΙΛΟΔΗΜΟ  ΙΙ )» . 

                                                                 Π: 8/2018 

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 250.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

Πποκηπύζζει ηη διενέπγεια ηλεκηπονικού δημόζιος ανοικηού διαγυνιζμού ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016  για ηην: Επηζθεπή ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίωλ, αύιεηωλ  

ρώξωλ θαη    ινηπέο      δξάζεηο   (ΦΙΛΟΔΗΜΟ  ΙΙ ) πξνϋπνινγηζκνύ 250.000,00 €  κε 

Φ.Π.Α. 

Κπιηήπιο για ηην ανάθεζη ηηρ ζύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη 

πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή). 

 

    Η δαπάνη για ηην εν λόγυ ζύμβαζη βαπύνει ηην με Κ.Α. 69-6661.001 ζσεηική πίζηυζη ηος 

πποϋπολογιζμού ηος οικονομικού έηοςρ 2019 ηος Φοπέα.  

       Η παξνύζα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη  ωο αθνινύζωο: 

από ηο Ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» ΠΔΕ ΤΠ. ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΕ 055 2017ΕΟ5500010 

με ηο ποζό ηυν 179.200,00 €.  

Ίδιοι πόποι Δήμος με ηο ποζό ηυν 70.800,00 €. 

Η έγκπιζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και η καηάπηιζη ηυν όπυν έγινε με ηην απιθ. 125/2019 

απόθ. Οικονομικήρ Επιηποπήρ.   

  Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ με τϊξη πτυχύου Α2 τάξη και ϊνω  
και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 
 

ΑΔΑ: ΩΣΙΑΩ1Ε-ΙΩΛ



 Οι ενώζειρ οικονομικών θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινών ζςμππάξευν, δεν 

απαιηείηαι να πεπιβληθούν ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην ςποβολή πποζθοπάρ  

 ηιρ πεπιπηώζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ από ένυζη οικονομικών θοπέυν, όλα ηα μέλη ηηρ 

εςθύνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον.  

      Ο διαγυνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηη πλαηθόπμα ηος Εθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών 

Δημοζίυν ςμβάζευν (ΕΗΔΗ) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος 

ζςζηήμαηορ.  

 

Η ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ διακήπςξηρ ζηο ΕΗΔΗ  είναι ε 16
ε
 -10-2019 ημέπα 

ΣΕΣΑΡΣΗ 

                       Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη   

                        ε 1
ε
 /11/2019, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 12.00κ.  

                        Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη  

                        ε 7
ε
 /11/2019, εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 12.00 κ. 

       Η αποςφράγιςθ των προςφορών με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικών 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 

άνω ςυςτιματοσ, θα λάβει χώρα την 7
ε
 -11-2019, εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 12.00 κ. εθηόο αλ 

ιόγω δπζιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ θαηαζηεί απηό δπλαηό. 

     Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ, καηαηίθεηαι 

από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικούρ θοπείρ (πποζθέπονηερ),  εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ 

πος ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν 4.024,62 επξώ  

      Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ώρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλώςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

    Πλήπερ ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ και ηηρ μελέηηρ, πος ηη ζςνοδεύει θα αναπηηθεί ζηην 

ιζηοζελίδα ηος Δήμος www.salamina.gr 

    Σα ζσεηικά αιηήμαηα παποσήρ διεςκπινίζευν ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά,  ηο απγόηεπο 10  

εκέξεο (έωο 22-10-2019) ππιν ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών και 

απανηώνηαι ανηίζηοισα, (έωο 28-10-2019) ζηο πλαίζιο ηηρ παπούζαρ, ζηη ζσεηική ηλεκηπονική 

διαδικαζία ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ζηην πλαηθόπμα ηος ΕΗΔΗ, η οποία είναι 

πποζβάζιμη μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr. 

Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ είναι διαθέζιμερ από : ηην πποαναθεπθείζα διεύθςνζη: Λ. Καπαμανλή 

και Αμμοσώζηος 1 ή Δ/νζη Σεσνικών Τπηπεζιών ηηλ: 2132027481 ηος Δήμος αλαμίναρ. 

 

ν Δήκαξρνο αιακίλαο   

 

ΓΕΧΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
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ΑΔΑ: ΩΣΙΑΩ1Ε-ΙΩΛ
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