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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια 
οχημάτων πολιτικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
  

 

 Ο Δήμος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει, , ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω 
των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια οχημάτων πολιτικής προστασίας συνολικού 
προϋπολογισμού 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr)  ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 100.000,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 
124.000,00 €). 
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 
2014-2020», κωδικός ΣΑ Ε0861, κωδικός πράξης 2021ΣΕ08610125 σύμφωνα με την με 
αριθμ. 536/14-7-2021 Απόφαση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 
ΩΝΝΓ46ΜΣΗΞ-Β4Υ/1-9-2021) 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  266/2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ010366292, ΑΔΑ ΨΓΕ346ΜΦΟ8-Ψ65) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022.  

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) 34144210-3 – Πυροσβεστικά Οχήματα 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2022, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:59. 
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του  (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα αρχή.  
 
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

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


2 

 

 

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι ποσού  δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).  

 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

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

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) 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. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dsamos.gr 
(https://mwsamos.gr)   
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