
1 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ       

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση       : Λεωφόρος Δημοκρατίας 34  

Πληροφ.  : Χριστίνα Καλλιγερή   

Τηλέφωνο  : 2254351238 

e-mail : ckalligeri@lemnos.gr 

 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης  για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

της Π.Ε. Λήμνου και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου . 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι τη 

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου 

(Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Μύρινα, Τ.Κ. 81400), οικονομική προσφορά (Παράρτημα Β της παρούσας) για την 

προμήθεια με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με την ένδειξη:  

 

 • για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου και του 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου. 

 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλοντας 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

μορφή pdf με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης και ιδανικά με ψηφιακή υπογραφή στο email 

chrismyrina@lemnos.gr . Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με courier, χρόνος κατάθεσης 

της προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που θα αναγράφεται ευκρινώς στον φάκελο και η 

Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα 

παραλάβει. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται.   

Οι οικονομική προσφορά θα έχει χρόνο ισχύος τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του προμηθευτή. 

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς: 

Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β) 

Όλοι οι όροι και εγγυήσεις της παρούσης είναι υποχρεωτικοί και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρον την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, εφόσον υπογράψει στην οικονομική 

προσφορά ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται του όρους της προμήθειας που αναγράφονται στο Παράρτημα Α της 

παρούσης.   

 

 

Μύρινα, 16 Φεβρουαρίου 2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 9218/108 
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Ο Μειοδότης αφού ενημερωθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, να προσκομίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

• ασφαλιστική ενημερότητα   

• φορολογική ενημερότητα   

• πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου 

 

Οι κατατεθείσες προσφορές θα αξιολογηθούν στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. 

Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λήμνου έτους 2022, Φορέας 1072 ΚΑΕ 1111.0001, 

συνολικού ποσού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.032,26 € άνευ Φ.Π.Α.). 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λέσβου - Παράρτημα Λήμνου προς 

ανάρτηση και ενημέρωση των μελών του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

www.pvaigaiou@gov.gr. και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου www.limnos.gr. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Έπαρχος Λήμνου 

 

Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΡΟΙ ΠΟΡΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Τα στοιχεία και οι όροι του διαγωνισμού αναλύονται ως κάτωθι: 

 

Α:   ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

  
Είδος προμήθειας: το είδη προς προμήθεια περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Χρόνος Παράδοσης: Το αργότερο έως 31-03-2022 (αποκλειστικά εντός 7 ημερών έπειτα από ειδοποίηση μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής, από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της 

Π.Ε. Λήμνου) 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται το ανώτερο σε 5.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.032,26 € άνευ Φ.Π.Α.) 

 

Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

1. Το είδος και οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι συγκεκριμένες και δε θα διαφοροποιηθούν σε 

καμία περίπτωση και για κανένα λόγο ούτε από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου ούτε από τον 

προμηθευτή.  

2. Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς της γραφικής ύλης σε χώρους που θα 

υποδειχτούν από το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λήμνου. 

3. Η τιμή μονάδος που έχει προσφερθεί για κάθε είδος, θα είναι δεσμευτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

4. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι ποιοτικά για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και να 

συμφωνούν με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα Β ειδάλλως θα επιστρέφονται προς άμεση 

αντικατάσταση με έξοδα του προμηθευτή. 

5. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ζητούμενα είδη εφάπαξ και όχι τμηματικά 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ποσότητες που ορίζονται στο παράρτημα Β.  

 

 

Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

Συγκριτική τιμή: Είναι η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο 

σύνολο της προμήθειας.. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την 

πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην 

αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.   

 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Β – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  


