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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

σύμφωνα με το άρθρο 32 απορ. 2 περ.α΄του  του ν 4412/2016 ως ισχύει, για 

επιλογή αναδόχου , για την  προμήθεια «Τροφίμων –λοιπών ειδών 

παντοπωλείου- φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήµου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νοµικού του Προσώπου  και των σχολικών 

επιτροπών  (Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστηµα ενός 

έτους» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. 17485/23-09-

2019 (19PROCOO5601882) Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 79582. 

 

Εκτιμώμενη αξία  # 15.449,86€ € # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 & 13% 

 

(Για τα τμήματα : 4 & 7) 

 

 

 

CPV :15612500,15613310,15812200-5 

 

 

 

 
 
 
 

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα προσφύγει στην διαδικασία της 



διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης και τροποποίηση των όρων 

της υπ’ αριθ. 17485/23-09-2019 (19PROCOO5601882) Διακήρυξης του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 79582, για την 

ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τα τμήματα που  κηρύχτηκαν άγονα (καθώς δεν 

κατατέθηκαν προσφορές) . 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΕΜΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
Έχοντας υπόψιν: 
 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

                                                           
 

 



13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»3, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς».  

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

21. Της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών-
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων 
καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». 

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16716/11-09-2019  Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 19REQ005547130  KAI  οι εγκρίσεις 
19REQ005547608,19REQ005547594,19REQ005547583  του Δήμου, και οι  
εγκρίσεις 
19REQ005555040,19REQ005555097,19REQ005555127,19REQ005555165,19
REQ005555202,19REQ005555229 του Πνευματικό Κοινωνικού Αθλητικού 
Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

                                                           
  



 Η υπ’άριθμ. 196/2019 (ΑΔΑ:Ω3Α5ΩΡΖ-55Ν)Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  
περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων 
–λοιπών ειδών παντοπωλείου- φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού 
υλικού του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νοµικού του Προσώπου  
και των σχολικών επιτροπών  (Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης ) για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους 

 Οι   υπ’άριθμ. 1122/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΨΩΡΖ-9ΧΠ) ,1223/2019 1224/2019 
9ΑΔΑ:ΩΗΤΧΩΡΖ-1ΚΟ) ,αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς 
ανάληψης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, οι υπ’αριθμ. 331/2019 
(ΑΔΑ:60ΒΥΟΚΨΝ-66Τ),332/2019(Ψ22ΡΟΚΨΝ-ΙΚ5),333/2019 
(ΑΔΑ:ΨΡΒΔΟΚΨΝ-ΓΤΝ),334/2019 (ΑΔΑ:ΩΠΨΦΟΚΨΝ-Ρ5Β),335/2019 
(ΑΔΑ:7ΜΞΘΟΚΨΝ-Ι36) & 337/2019 (ΑΔΑ:Ω966ΟΚΨΝ-Μ32) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης του Πνευματικού 
Κοινωνικού Αθλητικού κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 Την υπ΄ αριθμ. 42/2019 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία 
εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθμ. 199/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΔΤΩΡΖ-ΘΣΧ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και  
καθορισμού όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με 
τίτλο: «Προμήθεια «Τροφίμων –λοιπών ειδών παντοπωλείου- φαρμάκων 
και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
του Νοµικού του Προσώπου  και των σχολικών επιτροπών  (Α/θμιας & 
Β/θμιας εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστηµα ενός έτους   

-Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και του Νομικού του προσώπου για την σχετική 

προμήθεια σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 
 

1. Το υπ’αριθμ. 19843/23-10-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

Διαγωνισμού. 

2. Την υπ’άριθμ. 226/2019 (ΑΔΑ:697ΤΩΡΖ-ΦΒ0) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών συμμέτοχης -  τεχνικής   

προσφοράς & Οικονομικών προσφορών  για την προμήθεια «Τροφίμων –

λοιπών ειδών παντοπωλείου, φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών του προσώπων και 

των σχολικών επιτροπών Α/θμιας  & Β/θμιας  Εκπαίδευσης για χρονικό 

διάστημα ενός έτους», και  προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση κατόπιν εν μέρει  άγονης  Διαγωνιστικής διαδικασίας. 

3. Την υπ’άριθμ. 255/2019 (ΑΔΑ:601ΙΩΡΖ-21Ω) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  για  την έγκριση όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

τη  διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια 

«Τροφίμων –λοιπών ειδών παντοπωλείου, φαρμάκων και αναλωσίμου 

υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών 



του προσώπων και των σχολικών επιτροπών Α/θμιας  & Β/θμιας  

Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα ενός έτους» , κατόπιν εν μέρει  άγονης  

Διαγωνιστικής διαδικασίας  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε , με την 

υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια τροφίμων –λοιπών ειδών παντοπωλείου, 

φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου των Νομικών του προσώπων και των σχολικών επιτροπών Α/θμιας  & 

Β/θμιας  Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα ενός έτους» 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

1.Τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 32 απορ. 2 περ.α΄του Ν. 4412/2016 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς 

να τροποποιούνται οι όροι της αριθμ. 17485/23-09-2019 Διακήρυξης με αντικείμενο 

την ανάδειξη μειοδότη για τη προμήθεια ««Τροφίμων –λοιπών ειδών παντοπωλείου, 

φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου των Νομικών του προσώπων και των σχολικών επιτροπών Α/θμιας  & Β/θμιας  

Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα ενός έτους»,  ως προς τα τμήματα 4, και 7  για τα 

οποία δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά (άγονα), σε συνέχεια του διεξαχθέντος 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό 

αριθμό 79582/2019,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  των ανωτέρω 

τμημάτων #15.449,86€ # (με Φ.Π.Α. 24% & 13%) 

2. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη μειοδότη για τη προμήθεια ««Τροφίμων 

–λοιπών ειδών παντοπωλείου, φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών του προσώπων και των 

σχολικών επιτροπών Α/θμιας  & Β/θμιας  Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα ενός 

έτους», και ειδικότερα για τα κάτωθι τμήματα: 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 12.455,64€ 

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  13%, 24%) 

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 2.994,22 € 



(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  13%) 

 


3.Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #15.449,86€ # συμπεριλαμβανόμενου 

του ΦΠΑ   όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αφορά τα παραπάνω 

τμήματα , για τα οποία δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά (άγονα), σύμφωνα και με 

την αριθμ. 226/2019 (ΑΔΑ:697ΤΩΡΖ-ΦΒ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

4. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος , κατόπιν δημοσίευσης 

της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.messolonghi.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

5. Καλούμε  όσους    ενδιαφέρονται  και  πληρούν  τα  κριτήρια  για  την  υποβολή 

προσφοράς να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την 

επιλογή αναδόχου για τα τμήματα 4 και 7  όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της 

παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

6.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω 
 
της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση, στην Ελληνική 

γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 

Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά κανονικά και επί ποινή 

αποκλεισμού, όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική 

προσφορά - οικονομική προσφορά), όπως προβλέπονται στην αριθμ. 17485/23-09-

2019 Διακήρυξη του προηγηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού α/α 79582 , η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  

www.promitheus.gov.gr ορίζεται  η  25-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. 

Ως  καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 05-12-2019 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheuς.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

25-11-2019 

ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 11.00 π.μ. 

25-11-2019 

Ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 11.00 π.μ. 

05-12-2019 

Ημέρα Πέμπτη 

Και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

  
8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 11-12-2019 ημέρα 

Τέταρτη και ώρα 11.00 π.μ. από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

9. Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  Αρχική  Διακήρυξη  με  αρ.  
 
πρωτ. 17485/23-09-2019 (19PROC005601882)   και  την αριθ. 42/2019 μελέτη της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για τη προμήθεια «Τροφίμων –λοιπών 

ειδών παντοπωλείου, φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών του προσώπων και των σχολικών 

επιτροπών Α/θμιας  & Β/θμιας  Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα ενός έτους», με 

συστημικό αριθμό 79582/2019, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

πρόσκλησης. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και  στη διεύθυνση (URL) : 

www.messolonghi.gov.gr    στην διαδρομή : ΝΕΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ . 

 

 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου ,καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του 

http://www.promitheuσ.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/

