
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Αριθμ. Πρωτ:  2110/ 4-2-2022            

 

                                                         Ο Δήμος  Σαλαμίνας 

                                                             Διακηρύσσει    

 ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ & Δ.Ε. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» 

 

                 εκτιμώμενης αξίας  43.474,40 €  και 38.154,80 €  (με Φ.Π.Α). 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του άρθρου 27 του  ν. 4412/2016 και β) τους όρους της οικείας  διακήρυξης. 

 

      Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει τιμής.   

Η χρηματοδότηση της μελέτης προβλέπεται από Ανταποδοτικούς Πόρους (Κ.Α.: 30-

7323.159 και Κ.Α.:30-7323.161).  

   
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «την  Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. 

Σαλαμίνας», εκτιμώμενης αξίας 35.060,00 €  πλέον ΦΠΑ 8.414,00€ 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Αμπελακίων», 

εκτιμώμενης αξίας 30.770,00 € πλέον ΦΠΑ 7.384,80€ 

 

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

12/2022  απόφ. Οικονομικής Επιτροπής. 

   

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 23
η
-02-2022 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η 28
η
-02-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 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 της παρούσας  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

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

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 

και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 

ΑΔΑ: ΩΝ3ΙΩ1Ε-0Β3



Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 

διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 

που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 
 
       Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 

χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ για όσους συμμετέχουν για το σύνολο της προμήθειας ή 

εξακόσια (600) ευρώ για την συμμετοχή στο μέρος της προμήθειας που αφορά την Δ.Ε 

Σαλαμίνας ή  επτακόσια (700) ευρώ για την συμμετοχή στο μέρος της προμήθειας που 

αφορά την Δ.Ε Αμπελακίων  

 

   Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς 

να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

    Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. 5 της 

οικείας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια 

Έργα» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 

υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 

 

     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 την10
η
 -2-2022 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ, η 

αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, 

το αργότερο έως  την 18
η
 -2-2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

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

1
ο
 όροφο, τηλέφωνο για πληροφορίες:  τηλ.213 2027336 (Μαλτέζου Μαριάνθη). 

 

 
ο Δήμαρχος Σαλαμίνας   

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: ΩΝ3ΙΩ1Ε-0Β3
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