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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή), για την προμήθεια με τίτλο ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 163.526,61€ πλέον ΦΠΑ (24%), 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με χρηματοδότηση από 
το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με βάση την 231.10.01/2022 απόφαση.   
Αντικείμενο της σύμβασης είναι αστική παρέμβαση στην προκυμαία της Καμαριώτισσας, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 42/2022 μελέτης. Στο 
διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών 
φορέων.  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr).  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 
15:00μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 
την 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί 
και εγγύηση συμμετοχής, ποσού: 3.270,53 €  
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2551042195). Όλες οι 
επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, από τη δικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 172265) και στην ιστοσελίδα http://samothraki.gr (πεδίο 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο 

  
Ο Δήμαρχος 

   
Νικόλαος Γαλατούμος 
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