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ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
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 Αργοςτόλι, 05/06/2020 

Αρ. Πρωτ. : 8759 

Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ:  93026 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο Δήκαξρνο Αξγνζηνιίνπ πξνθεξύζζεη Ηιεθηξνληθό Αλνηθηό Δεκόζην Δηαγσληζκό κε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε.Η.ΔΗ..) κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα λεξνύ, 

κπύξαο, αλαςπθηηθώλ, πνηώλ, εηδώλ παληνπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ, θξενπσιείνπ, αξηνπνηίαο, 

δαραξνπιαζηηθήο θαη παγσηώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία: α)ηνπ θπιηθείνπ ηεο παξαιίαο   Πιαηύ Γηαινύ   

γηα   ην ρξνληθό δηάζηεκα  από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  σο Οθηώβξηνο 2020 & β) ηνπ ΔΓΑ,  

γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο ή  κέρξη εμαληιήζεσο 

ησλ απνζεκάησλ», ήηνη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ  Δήκνπ Αξγνζηνιίνπ θαη ηνπ Δεκνηηθνύ Γεξνθνκείνπ 

Αξγνζηνιίνπ. Στοιχεία Αναθζτουςασ Αρχήσ: 

Επωνυμία: Δήμοσ Αργοςτολίου, Ταχυδρομική διεφθυνςη: Πλατεία Βαλλιάνου, Πόλη: Αργοςτόλι, 
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ: 28100, Χώρα: Ελλάδα, Κωδικόσ ΝUTS: EL 623, Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ: Σοφία 
Κουςτουμπάρδη (Τμήμα Προχπολογιςμοφ Λογιςτηρίου και Προμηθειών), Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
sofiakobardi@gmail.com, Τηλζφωνο:2671360182, Φαξ: 2671022572, Γενική Διεφθυνςη ςτο διαδίκτυο  
(URL): www.argostoli.gov.gr   

Σν θξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016. Ο 

ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ελδεηθηηθό πνζό ησλ 244.697,07€ επξώ 

κε Φ.Π.Α. 13% & 24% θαη 213.933,70€ ρσξίο ΦΠΑ. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη ζην πνζνζηό 2% ηεο πξνεθηηκώκελεο 

δαπάλεο εθηόο ηνλ ΦΠΑ έθαζηεο Οκάδαο θαη ζπλνιηθά 4.278,69€ (γηα ην ζύλνιν ησλ 11 Οκάδσλ), 

κε βάζε ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ' αξηζκ. 01/2020 κειέηε θαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο δηαθήξπμεο 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.Δ.Η. κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

ηελ 25/06/2020 θαη ώξα 15:00 κ.κ. ζε ειεθηξνληθό θάθειν. 

ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο 

πξνκεζεπηώλ, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ,ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα  ζην 

άξζξν 1.3 ηεο νηθείαο Δηαθήξπμεο . 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο από ηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αξγνζηνιίνπ (http://www. kefallonia.gov.gr) θαζώο επίζεο θαη 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηνλ Δήκν Αξγνζηνιίνπ 

(πιεξνθ. Κνπζηνπκπάξδε νθία ηει.: 26713-60153/182,e-mail: oikonomikh@kefallonia.gov.gr). 

 
 

Αργοστόλι 05/06/2020 
O Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

 
            Θεόφιλος Μιχαλάτος 
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