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Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 21924/15-12-2022  

 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό κάτω των ορίων διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στην 
αναλυτική διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 95.885,02 € (με ΦΠΑ 13% ). 

Η διενέργεια του διαγωνισµού με συστημικό αριθμό 177838, θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr   
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
20:00.μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13/01/2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 
11:00.π.μ. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, με τον κάτωθι συστημικό αριθμό: 177838. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Δήμου μας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και στην ημερήσια τοπική του Νομού «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ για την οποία κατέθεσε προσφορά, 
όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη. 
 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.megara.gr (προκηρύξεις) καθώς και στον διαδικτυακό τόπο διεξαγωγής 
του διαγωνισμού www.promitheus.gov.gr  
 

 
 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη 
Ταχ. Κωδ.: 19100  
Πληροφορίες: Ειρήνη Πιτσούλη 
Τηλέφωνο: 22960 81905  
e-mail: promithies.megara@gmail.com  

 
 
 
 
       Ημερομηνία:   15/12/2022 
       Αρ. πρωτ. 21924  
 

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  
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