
 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                            
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ                                   

ΝΟΜΟ ΑΣΣΘΚΗ                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ  ΣΟ  ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ   

ΔΗΜΟ  ΑΛΑΜΘΝΑ 

Απιθμ. Ππωη:  17598/9-10-2019            

 

 

                  ΠΕΡΘΛΗΦΗ  ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΥΕΘΡΟΤ  

                           ΜΕΘΟΔΟΣΘΚΟΤ  ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 
 

                                       Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΘΝΑ   
      πποκηπωζζει   ζςνοπηικψ μειοδοηικψ διαγυνιζμψ  για ηην «Ππομήθεια μέζων 

αηομικήρ πποζηαζίαρ». 

 

Η ανάθεση της σύμβασης προμηθειών θα γίνει με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο 

ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά, βάζει ηηρ ζςνολικήρ 

ηιμήρ για ΣΟ ΕΝΑ ΚΑΘ ΜΟΝΑΔΘΚΟ ΣΜΗΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 

 Σος Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημψζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και Τπηπεζιϊν 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

Σος άπθπος 64 ηος Ν.4172/2013 «Φοπολογία ειζοδήμαηορ, επείγονηα μέηπα εθαπμογήρ ηος 

ν. 4046/2012, ηος ν. 4093/2012 και ηος ν. 4127/2013 και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΕΚ 167/Α/23-

07-2013), ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει.  

Σος Ν. 3463/2006/Α’114 «Κωπυζη ηος Κϊδικα Δήμυν και Κοινοηήηυν» και ειδικψηεπα ηηρ  

παπ 9εδ.β  ηος άπθπος 209. 

Σος Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάλητη ςποσπεϊζευν απψ ηοςρ Διαηάκηερ». 

Σος Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα 

και ζηοισεία».   

           Η Εκηιμώμενη αξία ηηρ ζςνολικήρ ζύμβαζηρ είναι : 56.353,04 Εςπώ 

(ζςμπεπιλαμβανόμενος Φ.Π.Α. 24%), 

Η δαπάνη για ηην εν λψγυ ζωμβαζη βαπωνει ηην με Κ.Α.:  

 1: 15-6061.006 

 2: 20-6061.020 

 3: 25-6061.004 

 4: 30-6061.003 

 5: 35-6061.005 

 6  40-6061.003 

 7  45-6061.004 

ζσεηική πίζηυζη ηος πποχπολογιζμοω ηος οικονομικοω έηοςρ  2019 ηος Φοπέα
1
.  

    
 Η έγκπιζη ηυν ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν και η καηάπηιζη ηυν ψπυν έγινε με ηην απιθ. 

130/2019 απψθ. Ο.Ε.,   

 Η καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπϊν είναι η 21
η
 /10/2019 ημέπα 

Δεςηέπα  και ώπα 12.15 μ.μ. 
2
 (ζημ. ηοςλάσιζηον 10 μέπερ από ηη δημοζίεςζη ζηο 

ΚΗΜΔΗ).  Ο ζςνοπηικψρ διαγυνιζμψρ θα διενεπγηθεί ηην 21
η
 /10/2019 ημέπα Δεςηέπα  

και ώπα 12.30 μ.μ. ενϊπιον ηος Επιηποπήρ Διενέπγειαρ ηος Διαγυνιζμοω, ζηα γπαθεία ηηρ 

Απσήρ, ζηην διεωθςνζη : Λ. Κ. Καπαμανλή &Αμμοσϊζηος 1, αλαμίνα, 1
ορ

 ψποθορ. 
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1. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν θςζικά ή 

νομικά ππψζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα μέλη αςηϊν, πος 

λειηοςπγοων νψμιμα και είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη ςμθυνία Δημοζίυν ςμβάζευν (ΣΔΣ) 

ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 

5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ 

ςμθυνίαρ, καθϊρ και  

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και 

έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν 

ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν.
3
 

2. α) Οι ενϊζειρ οικονομικϊν θοπέυν (ζςνεηαιπιζμοί, κοινοππαξίερ, κλπ.), 

ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να πεπιβληθοων 

ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή
4
 για ηην ςποβολή κοινήρ πποζθοπάρ

5
, ζε θέμαηα διαδικαζιϊν 

ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν 

Η επιλεγείζα ένυζη οικονομικϊν θοπέυν ςποσπεοωηαι να ππάξει ηοωηο, εάν καηακςπυθεί ζε 

αςηή ο διαγυνιζμψρ, η λήτη οπιζμένηρ νομικήρ μοπθήρ(εξαζθάλιζη ενψρ και μοναδικοω 

θοπολογικοω μηηπϊος) είναι αναγκαία για ηην οπθή εκηέλεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ. 

3. ηιρ πεπιπηϊζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ απψ ένυζη οικονομικϊν θοπέυν, ψλα ηα μέλη ηηρ 

εςθωνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολψκληπον.  

    

    Για ηην ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ απαιηείηαι η παποσή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ, 

ζωμθυνα με ηο άπθπο 72 παπ. 1 β) ηος ν. 4412/2016, ηο ωτορ ηηρ οποίαρ ανέπσεηαι ζε 

ποζοζηό 5% επί ηηρ ζςνολικήρ αξίαρ ηηρ ζωμβαζηρ, εκηψρ ΦΠΑ, και καηαηίθεηαι ππιν ή 

καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ. 

 

    Πλήπερ ηεωσορ ηηρ διακήπςξηρ και ηηρ μελέηηρ, πος ηη ζςνοδεωει θα αναπηηθεί ζηην 

ιζηοζελίδα ηος Δήμος www.salamina.gr 

 

Πληποθοπίερ για ηον διαγυνιζμψ παπέσονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ϊπερ απψ ηο 

γπαθείο ηος Σμήμαηορ Ππομηθειϊν ηος Δήμος ζηον 1
ο
 ψποθο. 

Απμψδια ςπάλληλορ: ΜΑΡΘΑΝΘΗ ΜΑΛΣΕΖΟΤ  

Σηλέθυνο: για  πληποθοπίερ: 213-2027 336.   

 

   

                                                                            Ο Δήμαπσορ   αλαμίναρ        

 

 

                                                 ΓΕΩΡΓΙΟ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ   
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