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∆ΗΜΟΥ    ΕΛΕΥΣΙΝOΣ 

Ελευσίνα  3/ 02 /2021        

Αριθ.    161   

      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ  

 προϋπολογισµού     25.000,00 €  

Κ.Α. 15.6612.0001 προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου                                  

ποσού 15.000,00, 

 Κ.Α. 15.6612.0003 προµήθεια φωτοτυπικού υλικού  ποσού 2.000,00 

 Κ.Α. 15.6613.0002 προµήθεια  αναλώσιµων  Η/Υ ποσού 8.000,00 

∆ιεξαγωγής συνοπτικού   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση  

προµήθειας   όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθ. 1 /21 Τεχνική Έκθεση και 

διάρκεια  για επτα (7)  µήνες  . 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στην υπηρεσία του ΝΠ.∆.∆. , οδός Παγκάλου   και 
Κίµωνος 11 ,ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών  την Παρασκευή 
26/02/2021 και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09.45  έως 11.30 π.µ. 
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από 
την υπογραφή της σύµβασης έως ΕΠΤΑ ΜΗΝΩΝ  µε δικαίωµα παράτασης έως 
της εξάντλησης του οικονοµικού αντικειµένου. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισµός αναβληθεί , θα διενεργηθεί την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα. Η  ενδεικτική δαπάνη  που  έχει  
προϋπολογισθεί  ανέρχεται στο ποσόν των 25.000,00 € ,  
συµπεριλαµβανοµένου  και  του  Φ.Π.Α. 24%.Ο Προµηθευτής θα επιλεγεί 
σύµφωνα µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής  ( σε µία οµάδα ή στο σύνολο των οµάδων ) 
   

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν σφραγισµένη γραπτή προσφορά , 

στο Ν.Π.∆.∆.  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ στην διεύθυνση Παγκάλου και Κίμωνος 11 Ελευσίνα Τ.Κ. 

 

 





19200  ή στο  E-MAIL  prom@pakppa.gr  ( ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΏΝ ΜΈΤΡΩΝ COVID-19)  

έως   26/02/2021, ημέρα  Παρασκευή  ,πριν την προγραμματισμένη ώρα αποσφράγισης 

των φακέλλων  ( 11.30 Π.Μ.). 

Για τον αριθμό Πρωτοκόλλου του σχετικού σας φακέλου θα ενημερωθείτε με απαντητικό  

E-MAIL  ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2105565617-2105565626. 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Οι προσφορές 

πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της εργασίας. Οι υποψήφιοι µπορούν να 

υποβάλουν προσφορά για µια ή και για περισσότερες οµάδες ή και για το 

σύνολο των οµάδων. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της 

εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 3463/06 ∆ΚΚ, του N. 

4412/16 και των λοιπών νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που 

ισχύουν.  

Για περισσότερες  πληροφορίες, σχετικά µε τους όρους και τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής στο διαγωνισµό , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου  Ελευσίνας καθηµερινά κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες και από 9.00π.µ.- 13.00µ.µ. αρµόδιο υπάλληλο   

(  Μαρινάκη Αικατερίνη τηλ. 2105565617). 

Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν 

χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από τα γραφεία του Ν.Π.∆.∆., ενώ διατίθεται 

και σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω διαδικτύου  στο site του ∆ήµου Ελευσίνας,  

www.elefsina.gr. Και του Ν.Π.∆.∆. www.pakppa.gr. 

 

 

 

                                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

                                                                    ΑΝΘΗ -ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ    

 

 

                                                                    

                                                          

 

 




