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Ο   Δ Η Μ ΑΡΥΟ     Α Λ Α Μ Ι Ν Α  

 

ΔΔ ηη αα θθ εε ξξ ύύ σσ σσ εε ηη   

  
ανοικτή διαδικαςία  για την επιλογή αναδόχου  καταςκευόσ του ϋργου: 

 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ  
 

Εκτιμώμενησ αξίασ  443.548,39 Ευρώ 
(πλέον Υ.Π.Α.  24% ), 

 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  

α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 
 
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 443.548,39  Ευρώ και 
αναλύεται ςε: 

Δαπϊνη Εργαςιών 319.823,00 ΕΤΡΩ 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 57.568,14 ΕΤΡΩ 

Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15 % επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
56.608,67 ΕΤΡΩ., που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 

3.(α) του ν. 4412/2016. Απολογιςτικα 9.548,58 ευρω 
 

Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ    

 

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

ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).  

 

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

ηελ αξηζκ.200/2021  απόθ. Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

   

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο τεο πξνζεσκίαο ππνβνιήο τωλ πξνσυνξώλ νξίδεταη  

ε 24ε-09-2021, εκέξα ΠΑΡΑΚΕΤΗ θαη ώξα 11.00 π.κ. 

 

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθτξνληθήο απνσυξάγησεο  τωλ πξνσυνξώλ νξίδεταη 

 ε 29ε -09-2021, εκέξα ΣΕΣΑΡΣΗ θαη ώξα 11.00 π.κ. 

 
 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών   που 
δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα/εσ ϋργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ  και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ γενικϋσ 
ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
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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. 
 

Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72  του ν. 4412/2016, 

εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των ΟΚΣΩ ΦΙΛΙΑΔΩΝ 

ΟΚΣΑΚΟΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑΕΠΣΑ ΛΕΠΣΩΝ (8.870,97  ΕΤΡΩ)  

     Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

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

εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθό 

θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε 
ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την 
υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ 
ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

 

 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 6
ε
-09-2021

   
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 17-09-2021. 

 

Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 

ηελ Γξακκαηεία ηεο Δ/λζήο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ζηνλ 2
ν
 όξνθν, ηειέθσλν γηα 

πιεξνθνξίεο:  (i) 213 2027 481 & (ii) 213 2027 387. 

 

 

ν Δήκαξρνο αιακίλαο   

 

 

ΓΕΧΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
 

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