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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, επιλογής αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών για την: 

«Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από κοινοχρήστους χώρους 2021» & 

«Αποκομιδή στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων ειδικού τύπου»   

με Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας: 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με διάρκεια  έως 6μήνες ανέρχεται στο ποσό  των 54.950,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.:  

α) 20-6234.004 «Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από κοινοχρήστους χώρους 

2021» και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 13177/27-7-2021 ανάληψη δαπάνης με ΑΑΥ:Α-475 (ΑΔΑΜ 

21REQ008987053, ΑΔΑ ΩΗ4ΟΩ1Ε-0ΒΙ) και  

β) 45-6277.003 «Αποκομιδή στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων ειδικού τύπου» και έχει 

εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 18606/15-10-2021 και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. ΑΑΥ: Α-653 (ΑΔΑΜ 

21REQ009369812, ΑΔΑ Ψ0ΥΧΩ1Ε-ΩΣΩ) του Δήμου Σαλαμίνας 

       Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 243/2021  απόφ. Οικον. Επιτροπής. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  

η 23
η
 11-2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. 

 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής Αποσφράγισης  Προσφορών 

είναι η 29
η
 11-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. 

 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr)  

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) 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. 

 

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


 

 

 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για 

ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 44.320,00€ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση 

συμμετοχής 2% είναι οκτακόσια ογδόντα έξι  και σαράντα λεπτά 886,40€ . 

Όταν η προσφορά καλύπτει ένα ή περισσότερα τμήματα-ομάδες του προϋπολογισμού γίνεται 

δεκτή εγγύηση συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου 

των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου 

τμήματος-ομάδας αυτού, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως φαίνεται 
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20-6234.004  
36.280,00 725,60 

«Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών 

απορριμμάτων από κοινοχρήστους χώρους 

2021» 

2 2
ο
  45-6277.003  8.040,00 160,80 

«Αποκομιδή στερεών αποβλήτων και 

απορριμμάτων ειδικού τύπου», 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 

τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

   Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα  υπό α και β στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 2.4.3. της οικείας διακήρυξης. 

 
    Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 

 Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών K. 
Mαλτέζου τηλ: 213.2027336, email: supplies@salamina.gov.gr 

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές, κλπ: Δ/νση ΠΠ&Κ, Aρμόδιος υπάλληλος: Σοφρά Σοφία τηλ.: 
213.2027392, email: env@salamina.gov.gr 
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