
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Αριθμ. Πρωτ:23657/30-12-2021            

 

                                                         Ο Δήμος  Σαλαμίνας 

                                                             Διακηρύσσει    

       ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου  

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

                    Εκτιμώμενης αξίας 180.682,85 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας  διακήρυξης. 

 

      Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε  συνολικό προϋπολογισμό ποσού 224.046,73 € 

(προεκτιμούμενη αμοιβή 180.682,85 € και ΦΠΑ 43.363,88 €) και περιλαμβάνειi τις προεκτιμώμενες 

αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

 

1. 17.985,00 € για μελέτη κατηγορίας 03 (Οικονομικές Μελέτες) 

2. 9.143,97 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων) 

3. 15.360,62 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες) 

4. 33.004,26 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και 

Ηλεκτρονικές Μελέτες) 

5. 31.522,44 € για μελέτη κατηγόριας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) 

6. 15.816,15 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) 

7. 1.918,40 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 

8. 7.119,08 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και 

γεωφυσικές μελέτες και έρευνες) 

9. 25.245,60 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 

 

και 23.567,33 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 

Η χρηματοδότηση της μελέτης προβλέπεται από Ανταποδοτικούς Πόρους ( Κ.Α. 20-7411.001).  

 
      Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   

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

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

   Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την αριθμ. 

309/2021  απόφ. Οικονομικής Επιτροπής. 

   

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  

η 27η-01-2022 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11.00π.μ.. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η 31η-01-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΝ7Ω1Ε-ΔΚΨ



 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της παρούσας  και 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.  

 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 

τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ΤΡΙΩΝ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (3.613,00 €).  

 

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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης 

σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού . 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.  

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία είναι www.salamina.gr. 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 7-1-2022 ημέρα  Παρασκευή, η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως  την 

24η -1-2022 ημέρα Δευτέρα.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από στον 
2ο όροφο, τηλέφωνο για πληροφορίες:  (i) 213 2027 481 & (ii) 213 2027 387. 

 

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας   

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΝ7Ω1Ε-ΔΚΨ
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