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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Διακηρύσσει 

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

 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ » 

 
Εκτιμώμενης αξίας  102.132,30 Ευρώ 

(με Φ.Π.Α. 24% ), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας. 

 

μ ε   κ ρ ι τ ή ρ ι ο   α ν ά θ ε σ η ς: 

«την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   

        με βάση την τιμή» 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ .  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά: βάσει τιμής. 

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

311/2022 απόφ. Ο. Ε. του Δήμου Σαλαμίνας. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών, από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική. 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 29-12-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και 

ώρα  10.00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 16
η
 -1-2023 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  10.00 π.μ. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών είναι η 20
η
 -1-2023 ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  10.00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τάξη 
πτυχίου Α1 τάξη και άνω  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 , 5, 6 και 7και 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 έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
Στον 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 
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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. 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και www.salamina.gr 

    Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, ή να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, ποσού 19.767,54 ευρώ,  δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ 
και πενήντα τεσσάρων ευρώ. 

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

Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον 1
ο
 όροφο, Τηλ. 213 2027 422(Αρμόδιος 

υπάλληλος κ. Σιγάλας Μιχαήλ). 

 

             Ο                                                               

                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

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