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ΑΔΑ: Ψ1ΙΑΩ1Ε-ΠΗΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό
διαγωνισμό ποσού 109.281,56 € (με Φ.Π.Α).) για την «Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς
και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες ».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία δημοσίων συμβάσεων κάτω των
ορίων του άρθρου 27 παρ. 5 και 121 παρ. 1α του ν. 4412/16 , και σύμφωνα με τις
τροποποιήσεις διατάξεων του από τον νόμο 4605/2019 ΦΕΚ Α΄’ 52/1-4-2019
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), του
Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης ),
του Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τους κωδικούς του υπό έγκριση προϋπολογισμού του
Δήμου Σαλαμίνας έτους 2021 και σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ. 1 & 160 του ΔΚΚ ν.
3463/06 τα οποία βρίσκονται σε ισχύ έως σήμερα.
Για το έτος 2021 ποσό ογδόντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και είκοσι επτά
λεπτά (83.410,27 € ) και θα βαρύνει τους κωδικούς:
A/A
1
2
3
4
5
6

ΚΩΔΙΚΟΣ

15-6061.007
20-6061.023
30-6061.004
35-6061.007
40-6061.004
45-6061.005

ΠΟΣΟ

14.232,35 €
53.947,44 €
8.701,00 €
2.074,57 €
1.874,44 €
2.580,47 €

του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2021 στον οποίο και έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση.
H συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του Δήμου με ΦΠΑ 13% υπολογίζετε σε 83.410,27 €
Το ποσό των 25.871,29 € βαρύνει τα ΝΠΔΔ για το έτος 2021.
Η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με την υπ’ αριθ.
17/2021 απόφ. Ο. Ε. του Δήμου Σαλαμίνος.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.Prometheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

ΑΔΑ: Ψ1ΙΑΩ1Ε-ΠΗΦ
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 4η -2-2021
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 11:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα είναι η 19η -2-2021,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 11:00 π.μ.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου. Τηλέφωνο για πληροφορίες: κ. Μαλτέζου Μαριάνθη, Τηλ.:
213-2027335 email: supplies@salamina.gov.gr
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