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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:  

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, η 

«Προµήθεια για την Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ για το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας και το 

ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠΜΕ». Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο 

ποσό των 41.860,38 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 13%, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε Ευρώ για το σύνολο της προµήθειας σύµφωνα µε τα 

όσα ορίζονται στην υπ’αριθµ ∆Π02/2016 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 17-5-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πµ µε ώρα λήξης 

αποδοχής προσφορών στις 9:30 πµ ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα (Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, 

Μάνδρα από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης 

των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών. 

∆εκτοί στον διαγωνισµό µε δικαίωµα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισµένες 

ατοµικές ή εταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών Έλληνες και αλλοδαποί, 

Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού από το 

Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και 

στο τηλέφωνο 2132014904. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από το ∆ηµοτικό 

Μέγαρο  Στρ. Νικ. Ροκα 45 µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας  εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.            

                                                                                                         Η ∆ήµαρχος 

 

 

 

Ιωάννα Κριεκούκη 

 


