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«ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ» 
 

Α.Μ  27/2017  - ΚΑ 30.6699.999 
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

             O Γήκαξρνο Αηγάιεω , δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθό δηαγωληζκό κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκόζηα ζύκβαζε «ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ»  , 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 15.000€ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24% ,  κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, 
μόνο βάζει ηηρ ηιμήο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

            Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 14/07/2017 εκέξα Παπαζκεςή  ελώπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα με ώπα έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών 
ηην 10:00 πμ και λήξη 10:30 πμ.  

            Αληηθείκελν ε  «ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ» κε CPV 43132300-0 & 
44316510-6 . 

 
Η ελ ιόγω δεκόζηα ζύκβαζε Πξνκήζεηαο  ζα βαξύλεη ηνλ  ΚΑ 30.6699.999 ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ .  Οη δηαγωληδόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά 
για ηο ζύνολο ηυν ππορ ππομήθεια ειδών . Πποζθοπά πος  πεπιλαμβάνει μέπορ ηυν 
ππορ ππομήθεια ειδών αποππίπηεηαι υρ απαπάδεκηη. 

 
 Σην Γηαγωληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά 
πξόζωπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, Σπλεηαηξηζκνί, Δλώζεηο Πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά. 

Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ δηαγωληζκνύ θαη 
ηωλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην ΣΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ, ηηρ Δ/νζηρ Οικον. Τπηπεζιών ηος Δήμος, 1

ορ
 όποθορ επί ηηρ Ι. Οδού 

364 και Κάλβος, ηηλ: 2132044878 

Η Διακήπςξη ηος ζςνοπηικού Διαγυνιζμού , θα δημοζιεςηεί ζην  ΚΗΜΔΗ  
(Κεληξηθό  Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεµνζίωλ Σπµβάζεωλ)  δώδεθα  (12)  ηνπιάρηζηνλ εµέξεο 
πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ , ζηην επίζημη  ιζηοζελίδα 
ηος Δήμος Αιγάλευ ζηη διεύθςνζη www.aigaleo.gr (Διαγυνιζμοί Ππομηθειών/Έπγυν) 
και ηα ςπόλοιπα ηεύση , ενώ πεπίλητη ηηρ διακήπςξηρ ζε μία ηοπική εθημεπίδα , 
θαζώο θαη ζηνλ  ηζηόηνπν  ηνπ Πξνγξάµµαηνο Δι@ύγεια . 

 

 

http://www.egaleo.gr/
http://www.egaleo.gr/
http://www.egaleo.gr/


Κοινοποίηζη: 

1.Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 
 
2.Δκπνξηθό             »                    »            Πεηξαηά (Λνπδνβίθνπ 1, Πεηξαηάο) 

3.Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Αθαδεκίαο 18, Αζήλα) 

4. Βηνηερληθό          »         »   Πεηξαηά (Καξαϊζθνπ 111, Πεηξαηάο) 

5.Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Παλεπηζηεκίνπ 44, Αζήλα) 

6. Δπαγγεικαηηθό          »          »  Πεηξαηά (Αγ. Κωλ/λνπ 3, Πεηξαηάο) 
 
Εζυηεπική Διανομή: 
1.Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγωληζκνύ        
2. Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Ο- 
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ 

ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, ΑΣΙΚΧΝ ΔΟΜΧΝ, 
ΑΝΑΠΛΑΕΧΝ & ΔΙΚΣΤΧΝ 

 
 
 

ΓΕΧΡΓΙΟ  ΠΑΠΑΔΙΑ 

                                                                    


