
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                               

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8536/31-5-2022 

                                                               

          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων επιλογής αναδόχου  

για την ανάθεση εργασιών με τίτλο: 

 

«Αποκομιδή, μεταφορά & εναπόθεση σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης κλαδιών, 

υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών»   &  «Καθαρισμός οικοπέδων μετά από διαταγή 

Δημοσίων Λειτουργών & Δημοσίων Υπηρεσιών», 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και τους 

όρους της οικείας διακήρυξης.  

     Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

 

        Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), του 

Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),  του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης ), του 

Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τους κωδικούς του Δήμου Σαλαμίνας έτους 2022:                                           

 
       Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού 79.977,52  € (με Φ.Π.Α)   έχει ληφθεί  η σχετική 
απόφαση της Αρχής  
1.- (ΑΔΑ: ΨΔ27Ω1Ε-ΠΔΘ,  Α.Α.Υ.: Α-316) για το έτος 2022 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-
6234.040 με το ποσό   των     39.977,60€ . 

2.- ΑΔΑ: 67ΡΝΩ1Ε-1ΡΦ, Α.Α.Υ.:Α-315) για το έτος  2022 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6234.003  

με το ποσό των 39.999,92 €.    

 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 133/2022 (ΑΔΑ:ΩΝΠ2Ω1Ε-ΩΦ3) 

απόφ. Οικον. Επιτροπής. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

 η 15
η
-06-2022 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10.00π.μ.. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  

η 20
η
-06-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00π.μ.. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 

www.salamina.gr 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 

Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

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

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω5ΗΩΩ1Ε-9Ψ3



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. 

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 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Το Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», περιέχει επί 

ποινή αποκλεισμού, όσα αναφέρονται στο άρθρ. 2.4.3. της οικείας διακήρυξης. 

 

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

τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου τμήματος-ομάδας αυτού, 

χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως φαίνεται 

ΑΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ 2% 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 1
ο
   20-6234.040  32.240,00 644,80 

Αποκομιδή, μεταφορά & εναπόθεση 

σε αδειοδοτημένο σύστημα 

διαχείρισης κλαδιών, υπολειμμάτων 

πρασίνου και ογκωδών 

2 2
ο
  35-6234.003  32.258,00 645,16 

Καθαρισμός οικοπέδων μετά από 

διαταγή Δημοσίων Λειτουργών & 

Δημοσίων Υπηρεσιών 
Πληροφορίες : 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: green@salamina.gov.gr 

 

                                                                                         Ο 

                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΔΑ: Ω5ΗΩΩ1Ε-9Ψ3
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