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            ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                            ηαςπόρ: 13/09/2022    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ                                 Απ. Ππυη.  16894       

                Π.Δ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

                  ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ 

                                                                                   ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ, ΥΩΡΗ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΑΣΟΠΗΝ ΑΓΟΝΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ 

Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΗΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΖ»,  

ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΣΜΖΜΑΣΑ Α4 [ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ] ΚΑΗ Α7 [ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΩΛΔΗΟΤ]                

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ] 

Α/Α ΤΣΖΜΑΣΟ (ΔΖΓΖ): 155321,1 

Ο Γήμαπσορ Bόλβερ 

Έρνληαο ππφςε: 

 ηελ ππ’ αξ. 67/2021 κειέηε γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ 

ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΗΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΖ»  

(ΑΓΑΜ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο Ο.Κ.Π.Α.Π.: 21REQ009857129) 

 ηελ ππ’ αξ. 64/2021 (ΑΓΑ: 9Φ0ΕΟΚΔ6-ΞΞΛ) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο Γήκνπ Βφιβεο (Ο.Κ.Π.Α.Π.) 

πεξί έγθξηζεο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ  γηα ηελ ζίηηζε ησλ παηδηθψλ 

ζηαζκψλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη 

ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη δηελέξγεηαο εληαίνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Γήκν Βφιβεο γηα δχν (2) έηε απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 ηελ βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 80/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 67 θαη 68 ηνπ Ν. 4270/2014 

(Α` 143) θαη ηελ δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ 

Πιεξσκήο ηνπ Φνξέα ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 76/2021 [απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο 

ππνρξέσζεο] απφ ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ γηα ηα νηθνλνκηθά 

έηε 2022 θαη 2023 ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βφιβεο, ζηνπο Κ.Α.02.60.6481.02, 02.60.6061.01, 

02.15.6061.02 θαη 02.15.6061.01 

 ηελ κε αξ. πξση. 1219/28-12-21 (ΑΓΑ: ΦΝΝΣΟΚΔ6-0ΦΘ) Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βφιβεο πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο [απφθαζε αλάιεςεο 
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πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2022 θαη 2023] γηα ηελ ππφςε πξνκήζεηα ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ»)             

(ΑΓΑΜ Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο Ο.Κ.Π.Α.Π.: 21REQ009860446) 

 ηελ ππ’ αξηζ. 530/2021 (ΑΓΑ: 9ΛΗΧ9Χ-7ΤΞ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Βφιβεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ, 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο απηνχ. 

 ηελ ππ’ αξ. 01/2022 Γηαθήξπμε (ΑΓΑ: ΦΝΘΠΧ9Χ-3ΥΦ) ηνπ Γεκάξρνπ Βφιβεο  γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, ε νπνία αλαξηήζεθε ζηηο 25/02/22 ζην 

πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..), 

ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κε αχμνληα αξηζκφ 

ζπζηήκαηνο: 55321,1 θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.dimosvolvis.gr)  

(ΑΓΑΜ Γηαθήξπμεο Ο.Κ.Π.Α.Π.: 22PROC010120948)  

 ηελ κε αξ. πξση 3051/25-02-2022 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (ΑΓΑΜ Πεξίιεςεο Ο.Κ.Π.Α.Π.: 

22PROC010120470) 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 83/2022 εζσηεξηθή Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε:  

«Δ)  Γηα ην Τκήκα Α / Υπνηκήκαηα Α1, Α4, Α5  θαη Α7 ηεο ζύκβαζεο, θεξύηηεη άγνλν ηνλ ππ' αξ. 

1/2022  Γηαγωληζκό, δηόηη γηα ηα Υπνηκήκαηα απηά ηνπ Τκήκαηνο Α, δελ θαηαηέζεθε θακία 

πξνζθνξά.   

ΣΤ) Γηα ην Τκήκα Α / Υπνηκήκαηα Α1, Α4, Α5 θαη Α7 ηεο ζύκβαζεο, ηνπ ππ' αξ. 1/2022  Αλνηθηνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ Κάηω ηωλ Οξίωλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξνθίκωλ γηα ηελ ζίηηζε ηωλ 

παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π., γηα δύν (2) έηε», καηαηώλεη ηε δηαγωληζηηθή δηαδηθαζία ωο πξνο ηα 

κέξε απηά  (δει. ΜΟΝΟ γηα ηα Υπνηκήκαηα Α1, Α4, Α5  θαη Α7 ηνπ Τκήκαηνο Α).»  

 ηελ ππ’ αξηζκ. 94/2022 [ΑΓΑ: 627ΦΧ9Χ-ΞΜΦ] Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία: 

«Γ) Απνθαζίδεη γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρωξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε  ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 

ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρωλ γηα ηα Υπνηκήκαηα Α4 [Δίδε Αξηνπνηείνπ] θαη 

Α7 [Δίδε Ιρζπνπωιείνπ] ηνπ Τκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο] ηνπ ππ’ αξηζκ. 1/2022 

Αλνηρηνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ θάηω ηωλ νξίωλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ηξνθίκωλ γηα ηελ ζίηηζε ηωλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα 

ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. γηα δπν (2) έηε».» 

ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

ε ειεθηξνληθή δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4 [Δίδε Αξηνπνηείνπ] θαη 

Α7 [Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βφιβεο] ηνπ ππ’ αξηζκ. 1/2022 Αλνηρηνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ 

ζίηηζε ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ 

Βφιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. γηα δπν (2) έηε», ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξ. 1/2022 

(ΑΓΑΜ: 22PROC010120948 – ΑΓΑ: ΦΝΘΠΧ9Χ-3ΥΦ) Γηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξ. 67/2021 κειέηεο 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Αλαιπηηθά: 

ΣΜΖΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ 
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 ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α4: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ  

πξνυπνινγηζκνχ 6.712,20 € κε ΦΠΑ 13 % (5.940,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.) 

 ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α7: ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΩΛΔΗΟΤ  

πξνυπνινγηζκνχ 3.460,96 € κε ΦΠΑ 13 % (3.062,80 € ρσξίο Φ.Π.Α.) 

ζςνολικού πποϋπολογιζμού 10.173,16 € κε ΦΠΑ 13 %, (9.002,80 € ρσξίο Φ.Π.Α.)  

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή θαη γηα ηα δχν Τπνηκήκαηα  ηεο πξνκήζεηαο. Ζ πξνζθνξά ζα 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ηνπ θάζε Τπνηκήκαηνο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πλέον ζςμθέποςζαρ από οικονομικήρ άποτερ 

πποζθοπάρ βάζει ηιμήρ θαη ζπγθεθξηκέλα ην μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζερ επί ηνηο εθαηφ 

(%) ζηελ ηηκή ηνπ είδνπο ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ 

είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν 

πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα www.pkm.gr (ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3438/2006-ΦΔΚ 33/14.02.2006 ηεχρνο 

Α΄). ε πεξίπησζε πνπ θάπνην είδνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ην πνζνζηφ (%) ηεο έθπησζεο ζα εθαξκφδεηαη ζηελ ηηκή ηνπ 

είδνπο φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππ’ αξ. 67/2021 

κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηα Τπνηκήκαηα  Α4 θαη Α7 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα 

είλαη εληαίν αλά Τπνηκήκα.  

Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ είλαη ελδεηθηηθέο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ην 

Ννκηθφ Πξφζσπν Ο.Κ.Π.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα να μεηαβάλλει ηιρ ποζόηεηερ ησλ πιηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα εμππεξεηήζεη 

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηδψλ πνπ ηειηθά ζα 

παξαγγειζνχλ λα κελ ππεξβεί ην πνζφ ηεο θαηαθχξσζεο.  

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν Ο.Κ.Π.Α.Π.  δχλαηαη λα κελ εμαληιήζεη φια ηα είδε ή ηηο πνζφηεηεο ηεο ελ 

ιφγσ κειέηεο γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4 θαη Α7.    

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαπξαγκάηεπζε έρνπλ φινη φζνη πξνβιέπνληαη κε ηελ ππ’ αξ. 1/2022 

(ΑΓΑΜ: 22PROC010120948 – ΑΓΑ: ΦΝΘΠΧ9Χ-3ΥΦ) Γηαθήξπμε θαη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο. Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηεο αλσηέξσ Γηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ππ’ αξ. 67/2021 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

ηνπ ΔΖΓΖ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 171610 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

πξφζθιεζε, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/09.06.2021) θαη ζηνλ Ν. 4412/2016. 
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 23/09/2022 

θαη ψξα 10:00 π.κ.. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ ππ. αξ. 1/2022 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Βφιβεο (ΑΓΑΜ: 

22PROC010120948 – ΑΓΑ: ΦΝΘΠΧ9Χ-3ΥΦ) θαη ζηελ ππ’ αξ. 67/2021 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο  παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Ζ σπονική διάπκεια ηερ ζύμβαζερ οπίδεηαι ζε δύο (2) έηε από ηεν εμεπομενία ςπογπαθήρ 

ηος ζσεηικού ζςμθυνεηικού. 

Ζ ζύμβαζε λύεηαι αςηόμαηα σπονικά με ηε λήξε ηερ διάπκειαρ ηερ ή με ηεν εξάνηλεζε ηυν 

ποζοηήηυν ηυν ειδών, αν αςηό γίνει σπονικά ππώηο. 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΖΜΓΖ), ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ, θαζψο θαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

(www.dimosvolvis.gr). 

Όια ηα ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαπξαγκάηεπζεο ζα αλαξηεζνχλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ 

http://www.promitheus.gov.gr φπνπ ε δηαπξαγκάηεπζε έιαβε αχμνληα ζπζηεκηθφ αξηζκφ: 171610 

θαη ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (ηει. 23973 30221-220. θα 

Καηξαληδή Αξγπξψ, θα Καξαγηάλλε Μαξία). 
 
 
 
 

 
                                                     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΖ 

και με ενηολή ηος (Α.Γ. 295/2022) 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 
 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΣΑΕΗΓΖ 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΠΟΚΛΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ   
ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ.. 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ               
ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή Πφλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. 

13/09/2022 
 

13/09/2022         
13:00:00 μ.μ. 

19/09/2022               
13:00:00 μ.μ. 

23/09/2022 
10:00:00 π.μ. 

ΑΔΑ: ΩΑΜΜΩ9Ω-7ΛΤ
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