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                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  

                           ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   
      προκηρύσσει   συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό γ ι α  τ ην  ε π ι λο γ ή  

αν αδ ό χου  τ ης  

Προμήθειας Η/Υ, ανταλλακτικών των Η/Υ στοιχείων δικτύωσης και των 

περιφερειακών τους» 

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά επί των ποσοτήτων που αναγράφονται στο 

προϋπολογισμό της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜIΝΑΣ 

σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας 

σύμβασης γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Του Ν. 4555/2018  – Κλεισθένης I 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

1. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4.1 Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και 

ισχύουν τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 

 

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 32.100,00 € ( πλέον 

Φ.Π.Α. 24% 7.704,00 € σύνολο ποσού 39.804,00 €)  Είναι εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α : 

1) ΟΜΑΔΑ Α :  Κ.Α. 10-7134.045  

2) ΟΜΑΔΑ Β:   Κ.Α. 10-7134.017  

3) ΟΜΑΔΑ Γ:   Κ.Α. 10-7134.043  

4) ΟΜΑΔΑ Δ:   Κ.Α. 45-7134.001  

 

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

αριθ. 198/2021 απόφ. Ο.Ε.   

  

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

Καραμανλή &Αμμοχώστου 1 , Σαλαμίνα , 1
ος

 όροφος, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 6-9-2021  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11.00 π.μ έως 

11.15 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού -  έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών). 

ΑΔΑ: ΩΦΤΗΩ1Ε-ΟΒΗ



 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως 

αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ.1.(11) του Ν.4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 

προσφέρουν στην αγορά την προμήθεια προϊόντων στη παρούσα διακήρυξη και τα 

λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 

ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.  

 

    Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 

προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το περιεχόμενό του , με τα 

στοιχεία  όπως αναφέρονται   στο άρθρο 9 της διακήρυξης. 

 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 
 

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 

 

   Αρμόδιοι υπάλληλοι για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με το διαγωνισμό είναι η 

κα Μαλτέζου Μαριάνθη τηλ. 213 2027336 promithies@0165.syzefxis.gov.gr και ο κ. 

Ανδρέας  Στυλιανίδης, τηλ. 213 2027 367 email:  mail@0165.syzefxis.gov.gr όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

                                                                        Ο Δήμαρχος   Σαλαμίνας    

 

 

 

                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ   

 

ΑΔΑ: ΩΦΤΗΩ1Ε-ΟΒΗ
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