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            ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ο   Δ Η Μ ΑΡΧΟ     Α Λ Α Μ Ι Ν Α  

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο : 

«ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ VACCUM» 

Εκτιμώμενης αξίας 173.352,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% ), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις  διατάξεις του ν. 4412/2016 9(Α' 147) 

     
Η ζωμβαζη θα σπημαηοδοηηθεί απψ ιδίοςρ πψποςρ ηος Δήμος Σαλαμίναρ. 

 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ Σωμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη 

πποζθοπά βάζει ηιμήρ  

 

      Η Δημοππαζία θα διεξασθεί  ζωµθυνα µε ηιρ διαηάξειρ ηος Νψµος 4412/2016 ψπυρ 

αςηψρ ιζσωει. Η επιλογή ηος αναδψσος θα γίνει ζωμθυνα με ηην ανοικηή διαδικαζία ηος 

άπθπος 27 ηος ν.4412/2016 και ςπψ ηιρ πποχποθέζειρ ηος νψμος αςηοω. 

 

    Η έγκπιζη ηυν ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν και η καηάπηιζη ηυν ψπυν έγινε με ηην 

απιθμ.204/2020  απψθ. Οικονομικήρ Επιηποπήρ. 

   

Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών 
ορίζεται η 29η -10-2020 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10.00π.μ.. 

Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ  των προςφορών 
ορίζεται η 2α  -11-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. 

 
  Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν 

θςζικά ή νομικά ππψζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα μέλη 

αςηϊν, πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Χϊπος (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη ΣΔΣ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη 

δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ 

ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ Σςμθυνίαρ, καθϊρ και  

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και 

έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν 

ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν 

    Οι ενϊζειρ οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν 

ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να πεπιβληθοων ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην ςποβολή 

πποζθοπάρ.  

    Σηιρ πεπιπηϊζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ απψ ένυζη οικονομικϊν θοπέυν, ψλα ηα μέλη 

ηηρ εςθωνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολψκληπον.
 
  

 

ΑΔΑ: Ψ1ΓΗΩ1Ε-ΤΨΜ



       Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ, 

καηαηίθεηαι απψ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ (πποζθέπονηερ),  εγγςηηική 

επιζηολή ζςμμεηοσήρ, πος ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 2.796,00 εσρώ.  

 

      Για ηην ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ απαιηείηαι η παποσή εγγωηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ, 

ζωμθυνα με ηο άπθπο 72 παπ. 1 β) ηος ν. 4412/2016, ηο ωτορ ηηρ οποίαρ ανέπσεηαι ζε 

ποζοζηψ 5% επί ηηρ αξίαρ ηηρ ζωμβαζηρ, εκηψρ ΦΠΑ, και καηαηίθεηαι ππιν ή καηά ηην 

ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ.  

 

     Οι προςφορέσ  υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομένουσ ηλεκτρονικά, μέςω τησ 
διαδικτυακήσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ςτο άρθρο 2.4.2.1. τησ παρούςασ διακήρυξησ, ςε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτήματοσ. 

 
 Πποζθέπεηαι ελεωθεπη, πλήπηρ, άμεζη και δυπεάν ηλεκηπονική ππψζβαζη ζηα 

έγγπαθα ηηρ ζωμβαζηρ
 

ζηον ειδικψ, δημψζια πποζβάζιμο, σϊπο “ηλεκηπονικοί 

διαγυνιζμοί” ηηρ πωληρ www.promitheus.gov.gr, ζηο ΚΗΜΔΗΣ  καθϊρ και ζηην 

ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, η οποία είναι www.salamina.gr. 

 

 

 

ο Δήμαρτος αλαμίνας   

 

 

 

    ΓΕΧΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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