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Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  
    Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για το υποέργο 1 με τίτλο: «Ψηφιακή 

ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της 

αποθέματος με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων». 

 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη  

βάσει της βέλτιστης  σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

Συνολικός Προϋπολ. Διακήρυξης 910.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: (α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 

36/τ.Α/09-03-2021) και (β) τους όρους της οικείας διακήρυξης. 

 

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

195/2022  απόφ. Ο. Ε. του Δήμου Σαλαμίνας. 

  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι  

η  28
η
 -07-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  10:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  

η 31
η
 -08-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών  

είναι η 5
η
 -09-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.  

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)  
 

1. 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, 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. 

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


 

 

 

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.  

 

     Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
1
, ποσού  €14.677,42 € (δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων 

εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών), που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) 

επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

     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 

                                                 
1
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων 
(β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).). 

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

