
 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                            
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ                                   

ΝΟΜΟ ΑΣΣΘΚΗ                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ  ΣΟ  ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ   

ΔΗΜΟ  ΑΛΑΜΘΝΑ 

Αριθμ. Πρωη:   17069 /2-9-2020             

 

 

                  ΠΕΡΘΛΗΦΗ  ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΘΚΟΤ  

                           ΜΕΘΟΔΟΣΘΚΟΤ  ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 
 

                                       Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΘΝΑ   

      πξνθεξχζζεη   ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ «Προμήθεια ζκσροδέμαηος 

και αζθαληομίγμαηος ηης Δ.Ε. αλαμίνας κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε κφλν ηελ 

ηηκή πξνζθνξάο επί ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΓΗΜΟΤ ΑΛΑΜIΝΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξσλ 88 θαη 

117 ηνπ Ν. 4412/2016. 

     Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ  

19.900,00 € τωρίς ηο ΦΠΑ (24.676,00 € με ΦΠΑ 
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 30-7323.154 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, 

νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2020. 

   Η έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ έγηλε κε ηελ αξηζ. 

151/2020 απφθ. Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,   

  

      Ο διαγωνιζμός θα διενεργηθεί ζηα γραθεία ηης Αρτής, ζηην διεύθσνζη :  

Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοτώζηοσ 1 , αλαμίνα , 1
ος

 όροθος, ενώπιον ηης αρμόδιας 

Επιηροπής Διαγωνιζμού ηην 14η -9-2020 ημέρα ΔΕΤΣΕΡΑ  με καηαληκηική ώρα 

σποβολής ηων προζθορών ηην 11.30 π.μ. 

 (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ -  έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ). 

 

 ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ.1.(11) ηνπ Ν.4412/2016 

ήηνη, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή 

θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ζηε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, απηνί δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Δάλ ε ζχκβαζε αλαηεζεί ζε έλσζε 

πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία, ηφηε, ε Αλάδνρνο Έλσζε, ζα πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε 

λνκηθή κνξθή, λα πξνβεί ζε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ξεηά ζα 

δειψλεηαη πιένλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηήλ, ην εηδηθφηεξν 

κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο, ην ηπρφλ δηαθνξεηηθφ 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαζψο 

θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο. 

Οη παξαπάλσ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο εθφζνλ ν θάζε πξνκεζεπηήο 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε 
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θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. 

Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ. 

 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο 

δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα.  

 

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα θαηαζέζεη φια ηα δεηνχκελα απφ ην αληίζηνηρν Άξζξν ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο Αζθαλιζηικές και 

Φορολογικές ηοσ σποτρεώζεις καηά ηην ημερομηνία ΚΑΣΑΘΕΗ ηων 

δικαιολογηηικών καηακύρωζης ηοσ αποηελέζμαηος ηοσ Διαγωνιζμού (Ν. 4412/2016  

Άρθρο 104 §1) (ως προζωρινός Ανάδοτος), λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα δηαζέηεη πξντφληα 

πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηελ ειιεληθή 

Γιψζζα κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

Α) Σε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Β) Σελ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Γ)  Σνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο  

Γ) Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο) 

Δ) Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).  

 

     Η Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

απεπζχλεηαη δε πξνο ηελ Αξρή. 

 

    Πιήξεο ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο, πνπ ηε ζπλνδεχεη ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.salamina.gr 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ην 

γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ 1
ν
 φξνθν. 

Αξκφδηα ππάιιεινο: ΜΑΡΘΑΝΘΗ ΜΑΛΣΕΖΟΤ  

Σειέθσλν: γηα  πιεξνθνξίεο: 213-2027 336.   

 

                                                                     Ο Γήκαξρνο   αιακίλαο    

 

 

 

                                                 ΓΔΩΡΓΙΟ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ   
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