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                                                                    ΠΡΟΚΛΗΗ 
                                     Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για την προμόθεια με τύτλο: 
 
                                     "Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε Μυτιλήνης" 
 

 
Βϊςει τησ αριθμ. 233/14-07-2020 αποφϊςεωσ τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, με την οπούα εγκρύθηκαν 
οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και καθορύςτηκαν οι όροι τησ διακόρυξησ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού για 
την προμόθεια με τύτλο: "Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε Μυτιλήνης",  εκδόθηκε από 
το Δόμαρχο η προκόρυξη του διαγωνιςμού  με τύτλο: "Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε 
Μυτιλήνης ", με αριθμό πρωτ. Διακόρυξησ 24526/10-08-2020, δημοςιεύθηκε νομύμωσ και 
αναρτόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων Συμβϊςεων, λαμβϊνοντασ ΑΔΑΜ:  
20PROC007163265. 
 
Με την υπ’ αριθ. 335/08-09-2020 Απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, ςε ςυνϋχεια του από 02-09-
2020  Πρακτικού  τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού αποφαςύςτηκε: 
α. η ματαύωςη του ανωτϋρω διαγωνιςμού λόγω μη υποβολόσ προςφορών (ϊγονοσ) και 
β. η προςφυγό, ςύμφωνα με την παρ. 2α του ϊρθρου 32 του Ν. 4412/2016, ςε διαδικαςύα 
διαπραγμϊτευςησ χωρύσ δημοςύευςη προκόρυξησ λόγω ϊγονου διαγωνιςμού για την ανϊθεςό τησ, 
χωρύσ τροποπούηςη των όρων του αρχικού διαγωνιςμού. 
 
Συνεπώσ, ο Δόμοσ Μυτιλόνησ προςφεύγει ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ χωρύσ δημοςύευςη 
προκόρυξησ για την προμόθεια με τύτλο: "Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε Μυτιλήνης 
",  προώπολογιςμού : 70.200,00  ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%. 
 
Για την κϊλυψη τησ δαπϊνησ τησ ανωτϋρω ςύμβαςησ ϋχει εκδοθεύ α) η υπ’ αριθ. 554/28-05-2020 
απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ του Δημϊρχου και β) η βεβαύωςη του Προώςταμϋνου τησ 
Οικονομικόσ Υπηρεςύασ, επύ τησ ανωτϋρω απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, για την ύπαρξη 
διαθϋςιμου ποςού, τη ςυνδρομό των προώποθϋςεων τησ παρ 1α του ϊρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και 
τη δϋςμευςη ςτο οικεύο Μητρώο Δεςμεύςεων τησ αντύςτοιχησ πύςτωςησ. 
 
Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η 29-09-2020 ημϋρα Τρύτη και ώρα 
11:00π.μ 
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Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν τα οριζόμενα ςτα Παρϊρτημα Α  τησ παρούςησ. 
 
Το πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ πρόςκληςησ θα δημοςιευθεύ  ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοςύων Συμβϊςεων (ΚΗΜΔΗΣ), και ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου μασ: 
www.mytilene.gr/Ηλεκτρονικό Ενημϋρωςη/ Προκηρύξεισ. 
 
 

 

 

 

                                   Ο         

                                                                 Δήμαρχος Μυτιλήνης 
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