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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμος Σπετσών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο 

Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

 
 

1. Ο Δήμος Σπετσών προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 

για την προμήθεια με τίτλο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 200.880,00€ (διακοσίων 

χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής. 

2. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική 

Αναζωογόνηση» [σύμφωνα με την Αρ. Απόφασης 209.4.10/2021-ΑΔΑ:6ΝΗ546Ψ844-ΕΛ9] και ίδιοι 

πόροι του Δήμου Σπετσών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.6654.0004 

σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 

3. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 775/11.10.2022 

(ΑΔΑΜ22REQ011398239, ΑΔΑ: Ω8ΖΔΩ18-0Ξ1) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης  στο μητρώο 

δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα  

4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 

www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 179129 καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής https://spetses.gov.gr. 

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του 

Ν.4782/2021, με ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 13/12/2022 

ημέρα Τρίτη και καταληκτική ημερομηνία  λήξης της υποβολής των προσφορών 28/12/2022 και 

ώρα 15:00. 

6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 10/01/2023,  ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 π.μ.  από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

7. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 

Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

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

9. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

10. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών 

χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 

2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπετσών. 
 
 
 
 
 

 
Σπέτσες, 12/12/2022 

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΡΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 90ΛΚΩ18-Ν9Ζ




		2022-12-12T16:26:17+0200
	Athens


		2022-12-12T17:14:50+0200
	PANAGIOTIS LYRAKIS




