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                                Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΙEΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

 έρνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 487/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΗΡΩΡΖ-ΕΦΜ) απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ςπηπεσίερ σςντήπησηρ, 

ςποστήπιξηρ και αναβάθμισηρ ευαπμογών λογισμικού τος RELEASE 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ  ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ έτοςρ 2019, ηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό 

δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή) αλά ππεξεζία. Η ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία ησλ ππεξεζηώλ είλαη 

58.000,00 επξώ ζπκπ. ΦΠΑ 24%. 

Η ηζρύνπζα λνκνζεζία είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 

4270/2014, ηνπ Ν. 3852/2010. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο  Δηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 

Δηαγσληζκνύ, ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ & Απνζήθεο (ηαπξνπνύινπ 31-Ραδηνκέγαξν 

,1
νο

 όξνθνο ) ηνπ Δήκνπ Iεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ,, ζηηο 04/01/2019, εκέξα 

Παξαζθεπή   θαη από ώξα 10:00 κ.κ. (έλαξμε) κέρξη θαη ώξα 11:00 π.κ. (ιήμε 

επίδνζεο πξνζθνξώλ). Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα πξσηνθνιινύληαη θαη λα 

παξαδίδνληαη κέρξη ηελ σο άλσ ώξα ιήμεο θαη όζεο πξνζθνξέο πξσηνθνιινύληαη 

κεηά από απηήλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ην Γξαθείν 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ θαη ζην ηειέθσλν 2631360983,987 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο. Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα, ζηελ 

ΔΘΑΤΓΕΘΑ θαη ζα απνζηαιεί ζην  Επηκειεηήξην Αηη/λίαο . Ο Δήκνο Θεξάο Πόιεο 

Μεζνινγγίνπ  πξνζθέξεη ειεύζεξε,πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Θεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ 

ζηε δηεύζπλζε www.messolonghi.gov.gr  από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΔΗ www.eprocurement.gov.gr 
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