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                                                                                    ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          άμη,  18/07/2022 

ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ                                  

ΔΗΜΟ ΑΜΗ                                                       Απιθμ. Ππυηοκ: 5675   

ΔΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                        

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ, ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ                                       

Σηλ:26740-22640                                              

e-mail: gantonatos19@gmail.com 

                             

Θέμα:   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 
 

      Ο Γήκαξρνο άκεο δηαθεξύζζεη ηε δηελέξγεηα δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, βάζει ηιμήρ 

(σαμηλόηεπη ηιμή γηα ηε «Ππομήθεια αναλυζίμυν, ηποθίμυν, κηλ για ηη λειηοςπγία 

ηος κςλικείος ηηρ παπαλίαρ Μύπηος Δήμος άμηρ 2022» ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 65.930,82 επξώ κε θπα. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: www.Promitheus.aov.ar ηος 

Ε..Η.ΔΗ.. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ 

ΔΗΓΗ:  ΣΡΙΣΗ 19/07/2022 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: ΣΡΙΣΗ 19/07/2022, 

15:00 μμ 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

05/08/2022 15:00 μμ 

 Αξηζκόο CPV: 15000000-8, 15555000-3, 15982000-5, 15911000-7, 

15981000-8, 15961000-2, 03200000-3 

 

            Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κόλν ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ- δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κόλν 

από εγγεγξακκέλνπο ζην ζύζηεκα νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο) ύζηεξα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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από αίηεζε ηνπο. Σα αηηήκαηα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επηζπλαπηόκελν 

ειεθηξνληθό αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.  Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό 

παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 

ζηα γξαθεία ηνπ  Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ, Γηεύζπλζεο Ισάλλνπ Μεηαμά 27,  ηθ 28080,  

ζηνλ  θ. Γεξάζηκν Αλησλάην θαη ζην   ηειέθσλν 26740-22640.  

 

     Σα έξοδα δημοζίεςζηρ  βαπύνοςν ηον ανάδοσο, ο οποίορ ςπόκεινηαι και ζε 

όλερ ηιρ νόμιμερ κπαηήζειρ. Η πεξίιεςε λα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

καο από ζήκεξα έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 04/05/2022. Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα ιάβνπλ 

κέξνο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ, αιιά θαη λα πξνζθνκίζνπλ 

ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ απαξαηηήησο όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. ηνλ πξνθείκελν αλνηθηό δηαγσληζκό 

ηζρύνπλ θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.  

 

       Πξνβιέπεηαη εηήζηα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο ρσξίο αιιαγή πνζνηήησλ θαη ηηκώλ. Γηα 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε, ηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

ηνπ Γήκνπ άκεο ζηνλ θ. Γεξάζηκν Αλησλάην, θαζώο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ηα 

ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά, εγγύηζη ζςμμεηοσήρ επί ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

άλεπ θπα.  

 

                                                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΜΗ 

 

 

                                                                  ΓΔΡΑΙΜΟ ΜΟΝΙΑ ΝΔΣΗ  
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