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Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, επιλογής 

αναδόχου  για την εκπόνηση της μελέτης : 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

(περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κλπ. ) 

συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής  165.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) με το άρθρο 117 και λοιπές διατάξεις του ν. 4412/2016 

(Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας διακήρυξης. 

 
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 129.700,05€ € (χωρίς ΦΠΑ) και  
περιλαμβάνει για την κατηγορία μελέτης 16, των τοπογραφικών μελετών με 
προεκτιμώμενη αμοιβή 9.754,82€ (χωρίς ΦΠΑ), την κατηγορία των Γεωλογικών 
μελετών (20) με προεκτιμώμενη αμοιβή 24.676,77€ (χωρίς ΦΠΑ), την κατηγορία 
των Γεωτεχνικών μελετών (21) με προεκτιμώμενη αμοιβή 55.140,30€ (χωρίς 
ΦΠΑ ), την κατηγορία των Μελετών Λιμενικών έργων(11) με προεκτιμώμενη 
αμοιβή 14.852,25€ (χωρίς ΦΠΑ ) και την κατηγορία των Περιβαλλοντικών μελετών 
(27) με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.158,20€ (χωρίς ΦΠΑ ). 
  

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί  από πόρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  

H πίστωση θα διατεθεί από τον κωδικό Κ.Α.Ε 9762.08.062 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

οικονομικού έτους 2021. 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

    Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την 

αριθμ.244/2021  απόφ. Οικονομικής Επιτροπής. 

   

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 31
η
-01-2022 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10.00π.μ.. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 

ορίζεται η 4
η
-02-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 

12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς     

και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
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έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν 

απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  
 
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 

2.594,00 €  (Αρθρο 72 παρ.1α Ν.4412/2016).  
 
Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

     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 14 της οικείας  διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο του υποσυστήματος. 

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ  καθώς και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, η οποία είναι www.salamina.gr. 

 

  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10
η
 -01-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

   
η 

αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, 

το αργότερο στις 25-01-2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

την Γραμματεία της Δ/νσής Τεχνικών Υπηρεσιών στον 1
ο
 όροφο, 

 Τηλ. 213 2027 481 &  213 2027 387 (Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιωαννίδης Νικόλαος). 

 

ο Δήμαρχος Σαλαμίνας   

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 

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