
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ:  21603/22-11-2022    

  

    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΟΟ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΣΣ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΜΜ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΣΣ   

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου σχετικά με την ανάληψη σύμβασης με τίτλο: 

«Παροχή Υπηρεσίας για Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο 

Δήμο Σαλαμίνας (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)»  
 

Εκτιμώμενης αξίας της συνολικής σύμβασης: 49.600,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 27του  ν. 4412/2016 (Α’ 

147) και β) τους όρους της παρούσας. 

 

Με κριτήριο ανάθεσης-κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των 

κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 2.3.1 της οικείας διακήρυξης. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» το οποίο τελεί υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 64-6112.001 σχετική 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.  

 

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

αρίθμ. 300/2022  απόφ. Ο. Ε. του Δήμου Σαλαμίνας. 

  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι  

η  24
η
 11-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  11:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  

η 8
η
 -12-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 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 

 

 

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


 

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. 

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή ποσού οκτακοσίων ευρώ 800,00€. 

     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 την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρμόδια υπάλληλος κα Μίχα Χαρίκλεια  

Τηλ:213 2027 387.  
 

              Ο                                                                

                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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