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ΞΟΝΘΖΟΜΖ 

 ΑΛΝΗΣΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΘΖΛΩΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΔΜΝΣΖΠ 

ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

Πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα Πθελώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Ξαηδηθήο Δμνρήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο», ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο 

αμίαο 148.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% (120.000 € άλεπ Φ.Π.Α.). 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά,  βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, φπσο 

απηφ νξίδεηαη ζηελ αξ. 7/2020 ζρεηηθή κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο από ηελ 

ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζύκβαζεο. 

1. Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο – Πηνηρεία Δπηθνηλωλίαο 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Γήκνο Βφιβεο 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Ο.Σ.Α. 

Έδξα: ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ. 57014, Διιάδα 

Σει.: 23973 30220 θαη 30221, Fax: 23970 61888 

E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com 

Αξκφδηνη γηα πιεξνθνξίεο: Μαξία Καξαγηάλλε θαη Δπηπρία Κνχξηε     

Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 

2. Ξξόζβαζε ζηα έγγξαθα:  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ..  

β)  Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: 

www.promitheus.gov.gr. 

γ) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 
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δ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ: ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: 

www.promitheus.gov.gr θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ 

Βφιβεο: www.dimosvolvis.gr.  

ε) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ 

είλαη γεληθψο δηαζέζηκα. Η απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα 

ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή ζηελ δηεχζπλζε (URL): 

www.promitheus.gov.gr. 

ζη) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο Κ.Η.Μ.ΓΗ.. θαζψο θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζηα ηειέθσλα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

3. Θωδηθόο NUTS Θύξηνπ Ρόπνπ Ξαξάδνζεο ηεο Ξξνκήζεηαο 

Κσδηθφο NUTS: 3 (2013) —ΔL522 

4. Ξεξηγξαθή ηεο Πύκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα πελήληα (50) ζθελψλ θαηαζθήλσζεο γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θζαξκέλσλ ζθελψλ πνπ δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

ζπληεξεζνχλ, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Δμνρήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζηνλ 

ηαπξφ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Παηδηθήο Δμνρήο. Κσδηθφο CPV: 39522530-1 (θελέο). 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππ’ 

αξ. 7/2020 ζρεηηθήο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 148.800,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 120.000,00 €,  

ΦΠΑ: 28.800,00 €). Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαζθεπή, ηελ κεηαθνξά, ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ επίδεημε 

ζπλαξκνιφγεζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα ζθελψλ ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ 

Γήκν.    

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο δίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 7/2020 

ζρεηηθή κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Βφιβεο. 

5. Ξξνζθνξέο 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη 

ζηελ ππ’ αξ. 07/2020 ζρεηηθή κειέηε, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο 

ηεο πξνκήζεηαο φισλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

6. Δγγπήζεηο 

1) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε πνζνζηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. (πεξ. α παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 Ν. 4412/2016), πνζνχ δύν 

ρηιηάδωλ ηεηξαθνζίωλ επξώ  (2.400,00 €). 
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2) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α., θαη 

θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

7. Γηθαηνύκελνη Ππκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα 

κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη 

ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο 

άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ.   

8. Δηδηθνί Όξνη Δθηέιεζεο ηεο Πύκβαζεο 

1. Ν ρξόλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πελήληα (50)  εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηε ιήςε ηεο εληνιήο παξαγγειίαο ηεο Τπεξεζίαο (γξαπηήο 

ή θαη ηειεθσληθήο). Ζ παξάδνζε ηωλ πξνο πξνκήζεηα ζθελώλ ζα γίλεη είηε 

ζην ζύλνιό ηεο είηε ηκεκαηηθά θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ζηνλ ρώξν ηεο Ξαηδηθήο Δμνρήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ζηνλ Πηαπξό. Η 

κεηαθνξά ησλ πξνο πξνκήζεηα ζθελψλ ζα γίλεη κε επζχλε, κεηαθνξηθά κέζα θαη 

έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ  ππεξεζία πνπ 

εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 

ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο 

εκέξεο λσξίηεξα. 

2. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή είλαη επίζεο ε επίδεημε ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο ζθελήο θαη ηνπνζέηεζήο/ζηήζηκφ ηεο πάλσ ζηελ 

ππάξρνπζα βάζε έδξαζεο. 

3. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηξνχκελνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

παξαιαβήο, ζα θαζνξηζηεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε 

θαζνξίδεηαη ζε δύν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο. 
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Πξνζθνξέο νη νπνίεο νξίδνπλ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξν ησλ 

δύν (2) εηώλ απνξξίπηνληαη. Γηα ην αλσηέξσ δηάζηεκα ηεο εγγπεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά θάζε εμάξηεκά πνπ ζα 

απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ ή ζα ππνζηεί θζνξά ή βιάβε ιφγσ θαθήο θαηαζθεπήο ή 

αζηνρίαο πιηθνχ θαη φρη ιφγσ θαθήο ρξήζεο ή ζπληήξεζεο απηνχ, κε δηθή ηνπ 

θξνληίδα θαη δαπάλε γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ (απφ ηελ επίζεκε ελεκέξσζή ηνπ απφ ην Γήκν). 

9. Ξαξαιαβή Ξξνζθνξώλ 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε 22/05/2020, 

εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 13:00:00 κ.κ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίωλ Ππκβάζεωλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε κέζω ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηελ 6ε 

Καΐνπ 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 13:00:00 κ.κ.  

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

10. Σξόλνο Ηζρύνο Ξξνζθνξώλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

11. Γιώζζα Πύληαμεο Ξξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαη ηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

Γηαδηθηπαθή Ξύιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

06/05/2020 
06/05/2020 

13:00:00 κ.κ. 

22/05/2020 

13:00:00 κ.κ. 

28/05/2020 

10:00:00 π.κ. 
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Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

12. Σξεκαηνδόηεζε 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 148.800,00 € κε Φ.Π.Α. 

24%. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 

1033-202-0000000 ΑΛΔ 2310401007 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Έηνπο 2019 (ζρεηηθφ ην κε αξ. πξση. Γ11/νηθ 18553/735/22-04-19 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ). Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. 

02.15.7135.0013 «Πξνκήζεηα ζθελψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Παηδηθήο Δμνρήο» ζρεηηθή 

πίζησζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ 

Βφιβεο.  

13. Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 

αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο νξίδνληαη βάζεη ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Π.Γ. 39/2017 θαη ησλ εηδηθψο 

αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 3.4 ηεο Γηαθήξπμεο. 

14. Γεκνζηόηεηα 

Η παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην 

Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα Δ..Η.ΓΗ.. έιαβε ην πζηεκηθφ Αξηζκφ: 91104. 

Δπίζεο θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL): www.dimosvolvis.gr ζηελ δηαδξνκή: Δλεκέξσζε ► Γηαθεξχμεηο θαη 

αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.  

Η παξνχζα Πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζηηο εθεκεξίδεο:   

1. Ζκεξήζηα Ρνπηθή (Καζεκεξηλή Σνπηθή Δθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο)  

2. Δπηά Ζκέξεο (Σνπηθή Δβδνκαδηαία ηεο Θεζζαινλίθεο)  

Δπίζεο ε παξνχζα Πξνθήξπμε αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ).  
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Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή πνπ 

αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ. ε πεξίπησζε κε ζχλαςεο ζχκβαζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαιακβάλεη ηε 

ζρεηηθή δαπάλε δεκνζηεχζεσλ. 

15.  Θξηηήξηα Δπηινγήο  

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξ. 7/2020 ζρεηηθή κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ 

ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ηα άξζξα 2.2.4 - 2.2.8 ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

 

Ν ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

 

 

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΞΑΛΡΑΕΗΓΖΠ 
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