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Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: 
Αναβάθμιση και βελτίωση Υποδομών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης  διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: Αναβάθμιση και βελτίωση 
Υποδομών» συνολικού προϋπολογισμού 583.626,62€ με ΦΠΑ (CPV: 45316110-9, 45233260-9), 
με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία 
λήξης προσφορών την Δευτέρα 09-01-2023, ώρα 14:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  
www.promitheus.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.syros-ermoupolis.gr Για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται από 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων, Πλατεία Ευρώπης, Ερμούπολη Σύρος, ΤΚ 84100, κα. Σαμουτζάκη 
Ελένη - Άννα τηλ: 2281362530 και 2281362514, μέχρι τις 02-01-2023. Οι προσφέροντες συντάσσουν 
την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 9.400,00€ με ισχύ δώδεκα (12) μήνες και 30 

ημέρες. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (12) δώδεκα μήνες.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» η 
οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ), 
η δε εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του τεχνικού προγράμματος με Κ.Α. 69.7326.001.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) ημερολογιακοί μήνες.
Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με 67.200,00€ (εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια 
ευρώ), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύρου -
Ερμούπολης.
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