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                  ΠΕΡΘΛΗΦΗ  ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΘΚΟΤ  

                           ΜΕΘΟΔΟΣΘΚΟΤ  ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 
 

                                       Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΘΝΑ   
      δηαθεξχζζεη   ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016 

γηα ηελ «Προμήθεια γραθικής & θφηοησπικής ύλης  καθώς και λοιπών ειδών 

γραθείοσ» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κε βάζε κφλν ηελ ηηκή.      

     Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.731,00 €  έσο ην ηέινο 

ηνπ 2020, ρσξίο ΦΠΑ, θαη ε ζπλνιηθή αμία απηήο  12.066,44 εσρώ  
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) πνπ  ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 10-6612.002 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2020. 

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

222/2020 απφθ. Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

  

      Ο διαγφνιζμός θα διενεργηθεί ζηα γραθεία ηης Αρτής, ζηην διεύθσνζη:Λ. Κ. 

Καραμανλή &Αμμοτώζηοσ 1, αλαμίνα, 1
ος

 όροθος, ενώπιον ηης αρμόδιας 

Επιηροπής Διαγφνιζμού ηην 13
η
 -11-2020 ημέρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ  και ώρα  11.00 π.μ. 

 

 ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Ειιάδα ή ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Ε.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  

(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζεο  

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία 

ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε 

νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Οη πξνζθνξέο, με ποινή απόρριυης ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθραγιζμένο θάκελο 

(θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο φζα 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14.1 ηεο  δηαθήξπμεο. 

ΑΔΑ: ΩΜ27Ω1Ε-Γ1Σ



 

     Η Εγγχεζε 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 Δήκνπ www.salamina.gr 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

απφ ην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Δήκνπ ζηνλ 1
ν
 φξνθν. 

Αξκφδηα ππάιιεινο: ΜΑΡΘΑΝΘΗ ΜΑΛΣΕΖΟΤ  

Σειέθσλν: γηα  πιεξνθνξίεο: 213-2027 336.   

 

 

                                                Ο Δήμαρτος   αλαμίνας    
 

 

 

                                                 ΓΕΩΡΓΙΟ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ   
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