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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, 

1. Διακηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

σύμφωνα:  

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117,  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτης  

δ) την υπ’ αριθμ. 51/26.04.2021 Απόφαση του Δ.Σ ΚΟΔΗΠ για την έγκριση των όρων 

του διαγωνισμού και της  μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών με ΑΔΑ: 65ΩΥΟΛΑΟ-Ν49. 

ε)Την 78/2020 απόφαση του Δ.Σ ΚΟΔΗΠ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμού.  

Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών, 
για την «Προμήθεια Εποπτικού Υλικού»,  για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού και 
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα  (1) έτος. 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 74.399,89 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%.  

2.  Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό είναι η 
25/05/2021 με ώρα λήξης υποβολής προσφορών 12:00 μ.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν 

φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 
της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 

διακήρυξης: 

ΑΔΑ: ΨΛΓΔΟΛΑΟ-ΕΛΞ



Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4. Για την σχετική Αναλυτική διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων καθώς και για τυχόν 

διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών  του Κοινωνικού 

Οργανισμού, υπεύθυνοι υπάλληλοι Τσάβου Γαβριέλα και Σακαρέλου Ελένη τηλ.  2610-390-

974 και email : promithkodip@gmail.com. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην διαδικτυακή διεύθυνση  του 

Κοινωνικού Οργανισμού «www.kodip.gr», ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί 

και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

                                                                                                          Ο Πρόεδρος ΚΟΔΗΠ 

 

                                                                                                        Θεόδωρος Τουλγαρίδης 

http://www.kodip.gr/
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