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 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

    

Υποέργο 4: ‘Ευφυή Ολοκληρωμένα Συστήματα για την Ενέργεια και την Προστασία του 

Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας’ 

 

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   
Ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου σχετικά με τα «Ευφυή 

Ολοκληρωμένα Συστήματα για την Ψηφιακή Σύγκλιση στην Πρόβλεψη – Πυροπροστασία, 

Προστασία από Covid-19, Πολιτική Προστασία, Ασφάλεια, Εκπαίδευση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

Προστασία Περιβάλλοντος, Πολιτισμό και Τουρισμό του Δήμου Σαλαμίνας».  

 

με  Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για όλα τα τμήματα της παρούσας, η 

οποία εκτιμάται βάσει των  ποιοτικών κριτηρίων όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.3.1. της 

οικείας διακήρυξης. 

 

Εκτιμώμενης αξίας της συνολικής σύμβασης: 1.639.500,72 € 

(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%), 

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

τους όρους της παρούσας. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω 

του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ’, Άξονας προτεραιότητας ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7135.002 σχετική 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σαλαμίνας. 

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

αρίθμ. 340/2022 απόφ. Ο. Ε. του Δήμου Σαλαμίνας. 

  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι  

η  2
α
 -2-2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  10:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  

η 5
η
 -3-2023 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10:00 π.μ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», την 9
η
 -3-2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 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)  

        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.), 

 

 

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

     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 αναλυτικά ανά ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής είναι: 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 Προμήθεια και εγκατάσταση 

Οικολογικών Βυθιζόμενων Συστη-

μάτων Κάθετης Διαβαθμισμένης 

Συμπίεσης - Ανακύκλωσης 

Απορριμμάτων Δήμου Σαλαμίνας 

1.035.000,00 Χ 2% = 

20.700,00€ 

(είκοσι χιλιάδες 

επτακόσια ευρώ) 

ΤΜΗΜΑ 2 Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Αποτύπωσης Ενεργειακών 

Δεδομένων σε κτίρια του Δήμου 

Σαλαμίνας 

87.018,00 Χ 2% = 

1.740,36€ 

(χίλια επτακόσια 

σαράντα ευρώ και 

τριάντα έξι λεπτά) 

ΤΜΗΜΑ 3 Αναβάθμιση με νέες Τεχνολογίες 

Αρδευτικών Συστημάτων Χώρων 

Πρασίνου του Δ. Σαλαμίνας 

200.160,00 Χ 2% = 

4.003,20€ 

(τέσσερεις χιλιάδες τρία 

ευρώ και είκοσι λεπτά) 

     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 
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