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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ                                               
Ταχ. Δ/νση : Γαλατάς Τ.Κ. 180 20                                        
Τηλ. : 2298 0 42 211 – 43 738                             
Φαξ : 2298 0 42 440                                                  
E-mail : dhmostr@otenet.gr

                         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της Προμήθειας με τίτλο : 
«ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ -ΜΕΘΑΝΩΝ»

Ο Δήμος Τροιζηνίας–Μεθάνων διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών) μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 

προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ -ΜΕΘΑΝΩΝ». Η οικονομική προσφορά 

των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με προσφέρουσα τιμή ανά είδος προμήθειας, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα  του Ν. 4412/2016.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 33196200-2, 44411400-8, 44191000-5, 24955000-3, 44211200-4, 34928471-0, 39515400-9.

Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας, με βάση τη Μελέτη με αριθμό θεώρησης 19/2020 

από το ΤΜΗΜΑ TEXΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ (Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.) της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 

96.100,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλαδή συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 13% και 24%, σύμφωνα με τη Μελέτη, 

ανέρχεται στο ποσό των 111.662,00 ευρώ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Προσβάσιμες Παραλίες Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων», η οποία 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1977/390/Α3/06-04-2020 (ΑΔΑ: 67ΞΨ46ΜΤΛΡ-ΦΚΔ) της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ  και έχει λάβει κωδικό MIS 5053960. Η παρούσα 

σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ15510003).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων www.dimostroizinias-methanon.gr

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
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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:

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. 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 

φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η Σύμβαση. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 

κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των 1.922,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται, από τους ενδιαφερομένους, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος έως την 04-01-2022, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, 

παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τέσσερις (4) μήνες από την  ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την 28-12-2021 και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ

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