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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο   Γ Η Μ ΑΡΥΟ     Α Λ Α Μ Ι Ν Α  

ΓΓ ηη αα θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη   

αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ [ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ]»  

 

Δθηηκώκελεο 104.160,00 Δπξώ 

(πιένλ Φ.Π.Α. 24.% ), 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 
 τιρ διατάξειρ τος ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τοςρ όποςρ τηρ διακήπςξηρ.  

 
Ο πποϋπολογιζμόρ δημοππάηηζηρ ηος έπγος ανέπσεηαι ζε 104.160,00 εςπώ και 

αναλύεηαι ζε: 

Δαπάνη Επγαζιών : 84.000,00  εςπώ. 

Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (επί ηηρ ζςνολικήρ δαπάνηρ επγαζιών) : 20.160,00 € 

 

Το έπγο σπημαηοδοηείηαι από ηο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

ΤΠ. ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ [ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ]. 

 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  μόνο βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή). 

 

      Η Δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί  ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφµνπ 4412/2016 

φπσο απηφο ηζρχεη. Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ αλνηθηή 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ. 

 

     Η έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ έγηλε κε ηελ 

αξηζκ.226/2020  απφθ. Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

   

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη 

ε 24
ε
 -11-2020 , εκέξα ΣΡΙΣΗ  θαη ώξα 12.00 κ.. 

 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

27
ε
 -11-2020, εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ θαη ώξα 12.00 κ. 

 
 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ

 
 πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε  θαηεγνξίαο ΔΡΓΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ κε ηάμε πηπρίνπ Α1 
ηάμε θαη άλω θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
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Σπκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. 

Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 

λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη 

κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε(πρ. θνηλνπξαμία). 

 

       Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72
 

ηνπ λ. 4412/2016 εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα κε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ζε επξψ. Σε πνζνζηφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο 

άμηαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. 

     Τν πνζφ  απηφ αλέξρεηαη ζηα 1.680,00 επξώ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα 

νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 176 ηνπ λ. 4412/2016, 

     Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΣΗΔΗΣ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο 

νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό  5%  επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
 
ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί 

δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΔΗΣ  θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία είλαη www.salamina.gr. 

 

       Εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 11
ε
 -11-2020

   
ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην 

αξγφηεξν ζηηο 19-11-2020. 

 

 

ν Γήκαξρνο αιακίλαο   

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
 

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