
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ:  -4500/18-3-2022     

    

                                                 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθειας  Οικολογικών Συστημάτων Βυθιζόμενων Κάδων 

Διαβαθμισμένης Συμπίεσης» και «Κάδων Απορριμμάτων 1.100 lit ». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
         Ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη χαμηλότερη τιμή. 
 

Εκτιμώμενης αξίας 358.071,08€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια των ομάδων του παρακάτω πίνακα 

μαζί με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους. 
Α/Α 

Τμήματος 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Σύστημα βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης 

συμπίεσης  
64.000,00 3 192.000,00 

2 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lit   209,00 463 96.767,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 288.767,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 69.304,08€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 358.071,08€ 

Η δαπάνη του τμήματος (1) θα  βαρύνει τον Κ.Α. : 64-7341.002 και χρηματοδοτείται  

80% από το Πράσινο Ταμείο και 20% από  ιδίους πόρους του Δήμου Σαλαμίνας έτους 

2022 (Συνεχιζόμενο). 

Φορέας χρηματοδότησης του τμήματος (2) είναι  ο Δήμος Σαλαμίνας και θα  βαρύνει 

τον Κ.Α. 20-7131.034 προϋπολογισμού   έτους 2022 (Συνεχιζόμενο). 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/1 όπως 
τροποποιήθηκε & ισχύει με το ν.4782/2021 και τους  όρους που περιέχονται στην οικεία 
Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 

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

αρίθμ. 45/2022  απόφ. Ο. Ε. του Δήμου Σαλαμίνας. 

  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι  

η  24
η-

 3-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  11:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  

η 24
η
 4-2022 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΒ6ΑΩ1Ε-5ΘΠ



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 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 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 την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού των πέντε  χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα 

πέντε  ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (5.775,34 ευρώ), ποσοστό 2% επί του 

προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δηλ. ο οικονομικός φορέας συμμετέχει σ’ όλα τα 

τμήματα, (η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

Αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το ποσό εγγύησης συμμετοχής για κάθε 

τμήμα: 
ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(€) 

1 

Σύστημα βυθιζόμενων κάδων 

διαβαθμισμένης συμπίεσης  

 

3.840,00€ 

2 

 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lit   

 

 

1.935,34€ 

 

 

     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. 

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρμόδια υπάλληλος κα Μαλτέζου Μαριάνθη  

Τηλ:213 2027 335.  
 

              Ο                                                                

                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: ΨΒ6ΑΩ1Ε-5ΘΠ
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