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ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

  

  

  

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

  

για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

  

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 

: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή επί του  συνόλου ή για κάθε ομάδα Ν.Π. ξεχωριστά   

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 84.010,29 ευρώ (με Φ.Π.Α.), 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

(ΥΑ11389/ΦΕΚ Β/185/23-3-1993) , του Ν.2286/95 , του Ν.3463/2006 , του 

Ν.3852/2010, την Τεχνική Μελέτη και τη σχετική διακήρυξη . 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

   Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού 

επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 

   Ενώσεις ή κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 

της ΥΑ 11389/93 

   Συνεταιρισμοί 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στους όρους της αναλυτικής 

διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από 

κανονική προθεσμία  τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών , από την ημερομηνία 

δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και ώρας δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ)- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο  2% επί του προϋπολογισμού της 

δαπάνης προ ΦΠΑ,  σε ευρώ. Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν 

προσφορά μόνο για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α μόνο της ομάδας αυτής 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα   (90) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου  www.ptolemaida.gr και στον δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr  

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.3584/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Επιπλέον 

θα αποσταλεί σε Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς 

Το έξοδα δημοσίευσης  θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες , αρμόδιοι υπάλληλοι Κεσίδου Παρασκευή και Δεπάστα Ευαγγελία, 

τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ 2463350113 , email : grprom1@ptolemaida.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ 
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