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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο   Δ Η Μ ΑΡΧΟΣ    Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Α Σ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : 

«ΕΠΙΚΕΤΗ ΠΡΟΒΛΗΣΑ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ» 
 

 
Εκτιμώμενηρ αξίαρ  199,634,00  Εςπώ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24.% ), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

 τισ  διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και  τουσ όρουσ τησ διακήρυξησ.  
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε  160,995,16  Ευρώ και 
αναλύεται ςε: 

Δαπϊνη Εργαςιών 116.798,20€ 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.023,68€ 

Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
20.673,28€, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) 

του ν. 4412/2016. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ με το ποςό των 199.634,00 € (Π.Δ.Ε.) 
 

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 

ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).  

 

      Η Δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί  ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόµνπ 4412/2016 όπσο 

απηόο ηζρύεη. Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. 

 

    Η έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ όξσλ έγηλε κε ηελ 

αξηζκ.230/2020  απόθ. Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

   

Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών 
ορίζεται η 23η -11-2020 , ημέρα ΔΕΤΣΕΡΑ  και ώρα 12.00 μ.. 
Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ  των προςφορών 
ορίζεται η 26η -11-2020, ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 12.00 μ. 
 

 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών  που 
δραστηριοποιούνται ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α1 , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2  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 
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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. 

 

        Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 

 

       Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την 
υποβολό προςφορϊσ. Σε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό 
πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72

 
ηνπ λ. 4412/2016 

εγγςητικήρ επιστολήρ σςμμετοσήρ, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα κε 
ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθό πνζό, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε επξώ. Σε πνζνζηό πνπ 
δηακνξθώλεηαη ζην 2% ηεο εθηηκώκελεο άμηαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. 

 Τν πνζό  απηό αλέξρεηαη ζηηο 3.219,90 εςπώ Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα 

νξηδόκελα ζύκθσλα κε ην άξζξν 176 ηνπ λ. 4412/2016, 

 

     Οι προςφορϋσ  υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μϋχρι την καταληκτικό 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε 
ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ. 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύησηρ καλήρ 

εκτέλεσηρ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη ζε ποσοστό  5%  επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη 

θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή  τησ ςύμβαςησ. 
 
 Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
 

ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί 

δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΔΗΣ  θαζώο θαη ζηελ 

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

 

       Εθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 10
η
 -11-2020

   
ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξέρεη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην 

αξγόηεξν ζηηο 19-11-2020. 

 

 

ο Δήμαπσορ αλαμίναρ   

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
 

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