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                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  

                           ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   

      διακηρύσσει   συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

για την «Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – εκτυπωτές – φωτοτυπικών 

μηχανημάτων -  fax – scanner» (χρήση 2020) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.      

     Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό 

των  5.805,00 € χωρίς το ΦΠΑ (7.198,20 € με ΦΠΑ) και  θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10-

7134.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού  έτους  2020. 

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

218/2020 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής,   

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής, στην διεύθυνση :  

Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου 1 , Σαλαμίνα , 1
ος

 όροφος, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού την 9
η
 -11-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  11.15 π.μ. 

 

 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη 

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

(κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 14.1 της  διακήρυξης. 
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     Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή. 

 

    Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και της μελέτης, που τη συνοδεύει θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.salamina.gr 

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου στον 1
ο
 όροφο. 

Αρμόδια υπάλληλος: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΛΤΕΖΟΥ  

Τηλέφωνο: για  πληροφορίες: 213-2027 336.   

 

                                                                     Ο Δήμαρχος   Σαλαμίνας    

 

 

 

                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ   
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