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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                                        

ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΑΡ. ΠΡΧΣ: 15346/30-08-2021 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 
 

Πξνθεξχζζεη πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

Σμήμαηα : 

«1. Ππομήθεια διαθόπων λαμπηήπων και ςλικών ζηην Δ. Εν. αλαμίναρ, 2. Ππομήθεια 

διαθόπων λαμπηήπων και ςλικών ζηην Δ. Εν. Αμπελακίων, 3. Ππομήθεια εοπηαζηικών 

ζηολιδιών». 

Εκηιμώμενηρ αξίαρ ηηρ ζςνολικήρ ζύμβαζηρ: 49.525,35 Εςπώ 

(ζςμπεπιλαμβανόμενος Φ.Π.Α. 24%), 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147 Με θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΙΑ [3] ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ [κία (1) ζπλνιηθή ηηκή 

γηα φια ηα ηκήκαηα] ηεο πξνκήζεηαο (ρακειφηεξε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α) γηα ην σο άλσζελ ηίηιν. 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο (ζεζκηθφ πιαίζην 

αξζ.1.4 ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο). 

 
Ο Πξνυπνινγηζκφο Δεκνπξάηεζεο (ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζπλνιηθήο ζχκβαζεο) ηεο 

πξνκήζεηαο  [πεξηέρεη ηξία (3) ηκήκαηα], αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 49.525,35 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 Δαπάλε Μειέηεο πξν Φ.Π.Α : 39.939,80 €. 

 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 24% (επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο): 9.585,55 €. 
 
- Σκήκα 1. : χλνιν ρσξίο ΦΠΑ 16.037,90 €, 3.849,10 € ην ΦΠΑ, χλνιν κε ΦΠΑ 19.887,00 €. 
- Σκήκα 2. : χλνιν ρσξίο ΦΠΑ 16.037,90 €, 3.849,10 € ην ΦΠΑ, χλνιν κε ΦΠΑ 19.887,00 €. 
- Σκήκα 3. : χλνιν ρσξίο ΦΠΑ 7.864,000 €, 1.887,36 € ην ΦΠΑ, χλνιν κε ΦΠΑ 9.751,36 €. 

 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ΙΔΙΟΥΣ πφξνπο. 

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ Κ.Α.: 1. Κ.Α.: 20-6662.049, 2. Κ.Α.: 20-6662.059, 3. 

Κ.Α.:20-6662.055  ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ έηνπο 2021. 

 

O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Δημοηικό Καηάζηημα, Λεωθ. Κων/νος. Καπαμανλή 1 & 

Αμμοσώζηος ηην 13
η
 -09-2021, ημέπα ΔΕΤΣΕΡ Α και ώπα έναπξηρ 11.00 π.μ. έωρ 11.30 

π.μ. ώπα λήξηρ ηηρ αποδοσήρ ηων πποζθοπών. 

 

Η έγθξηζε ησλ φξσλ έγηλε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 205/2021 απφθ. ηεο Ο.Ε.  

 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
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γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΣΔΣ) ζην 

βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο 

θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
1
 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ζπλεηαηξηζκνί, θνηλνπξαμίεο, θιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
2
 γηα 

ηελ ππνβνιή θνηλήο πξνζθνξάο
3
, ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  

Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ 

έλσζε (πρ. θνηλνπξαμία). 

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ΔΕΝ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγςηηικήρ επιζηολήρ 

ζςμμεηοσήρ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άπθπος 72 ηνπ Ν. 

4412/2016. 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ε παξνρή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ 

ζχκθσλα κε ηελ παπ. 1(β) ηνπ άπθπος 72 ηος Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

ποζοζηό 5% επί ηηρ ζςνολικήρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ εκηόρ Φ.Π.Α., θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαη απεπζχλεηαη δε πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ γξαπηή πξνζθνξά πξνο ηελ Επηηξνπή, έσο ηελ 

αλσηέξσ πξνζεζκία, ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο αλαθέξνληαη ζηα άπθπα 2.4.3 & 

2.4.4 ηεο Δηαθήξπμεο. 

Πληποθοπίερ για ηον διαγωνιζμό παπέσονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ από ηο 

Σμήμα Ππομηθειών ηηρ Δ/νζεωρ Οικονομικών Τπηπεζιών και  από ηην Γπαμμαηεία ηηρ 

Δ/νζεωρ Σεσνικών Τπηπεζιών ζηον 1
ο
 όποθο, ζηα παπακάηω ηηλέθωνα για πληποθοπίερ:  

1) 213 2027 336 & 213 2027 387. 

 

                      Ο 

ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 
 

 

 

                                                                               ΓΙΧΡΓΟ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
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