
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς προμήθειας ενσύρματων τηλεφωνικών 

συσκευών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου.   

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 

ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Υπηρεσιών της, με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων (Πίνακας 1. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά). 

Εφόσον ενδιαφέρεστε καλείστε να καταθέσετε οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και 

υπογραφή), έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού 

(κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος) που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400 Μύρινα Λήμνου. 

Περιεχόμενο κλειστού φακέλου:  

α) συμπληρωμένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα 1,  

β) Φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας ώστε να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι 

απαιτούμενες προδιαγραφές και  

γ) συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα 2. 

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβεί το ποσό των 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λήμνου έτους 2021 (Φορέας 1072 ΚΑΕ 1725.0001). 

Η οικονομική προσφορά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των τηλεφωνικών 

συσκευών, θα αφορά τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

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

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 

αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς 

που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  Δε γίνονται δεκτές οι προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 12:00 

στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού  και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον ο 

κλειστός φάκελος της προσφοράς είναι πλήρης ως προς το περιεχόμενό του και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών ανταποκρίνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας  (πίνακας 1) 

Η παράδοση των ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών γραφείου θα γίνει στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε. 

Λήμνου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34 στη Μύρινα Λήμνου, μετά από συνεννόηση με τους 

υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού.  

 

 

Μύρινα, 16 Σεπτεμβρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.: 55847/892 

 

Προς: Ενδιαφερόμενους Προμηθευτές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
  
Πληροφορίες Καλλιγέρη Χριστίνα 
Ταχ. Δ/νση       Λεωφόρος Δημοκρατίας 34 
Ταχ. Κώδικας    81400 
Τηλέφωνο 2254351238 
E-mail               ckalligeri@lemnos.gr 
        



Η ποσότητα και το είδος της προμήθειας θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου και 

θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021. 

Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο. Ο ανάδοχος 

εντός 20 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης από την Υπηρεσία, αναλαμβάνει να παραδώσει τις τηλεφωνικές 

συσκευές , σε κλειστό κουτί της κατασκευάστριας εταιρείας, με ταινία ασφαλείας, όπου θα αναγράφεται το μοντέλο 

του προϊόντος.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Λήμνου και θα αποσταλεί στο 

Επιμελητήριο Λέσβου – Παράρτημα Λήμνου προς ενημέρωση των μελών που σχετίζονται με την προμήθεια. 

            Επισυνάπτονται προς συμπλήρωση το Έντυπο Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Πίνακας 1) κα το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς (Πίνακας 2). 

 

  

Ο Έπαρχος Λήμνου 

 
 

 

Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός 


