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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

                            Ο   Δ Η Μ Ο Σ    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 : 
 

Α. << ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)>> 

 

Β. << ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ >> 

Εκτιμώμενης συνολικής αξίας  54.032,26 Ευρώ 

(πλέον 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». 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 67.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 39.802,35 Ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.164,42 Ευρώ. 

Απρόβλεπτα: 7.045,02 Ευρώ, (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 20,47 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας [επί της συνολικής δαπανης εργασιών]: 12.967,74 Ευρώ. 
 
και θα βαρύνει τους Κ.Α. του Δήμου Σαλαμίνας: 70-6261.032 και 10-7331.032  οικ. έτους 2022 

 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 305/2022  απόφ. Οικον. Επιτροπής. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  

ορίζεται η 29-12-2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10.00π.μ.. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  

ορίζεται η 3
η
 1- 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00π.μ.. 

 

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 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 

Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΖΞΜΩ1Ε-1ΕΕ



     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, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016. 

 

 

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 7 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 
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 
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 ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 24.2 της οικείας διακήρυξης .  

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

τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγύηση συμμετοχής 2% ήτοι ποσό 
των 1.080,65 ευρώ, ΧΙΛΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ κ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ. 

 

Πληροφορίες : Γιώργος Μιχάλαρος  τηλ: 2132027422  

 

 

                                                                                         Ο 

                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΖΞΜΩ1Ε-1ΕΕ
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