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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο      ΔΗΜΑΡΧΟΣ       
Δίου-Ολύμπου 

Διακηρύττει ότι: 

 

         Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές  η  «προμήθεια 
τροφίμων για τον παίδικο σταθμό της ΔΕ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου 
έτους 2016» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 11.939,64€. Η συνολική διάρκεια 
της προμήθειας ορίζεται μέχρι της 31-12-2016 με δυνατότητα παράτασης για 2 μήνες 
υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του 
αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης  των προκηρυχθεισών και 
κατακυρωθεισών ποσοτήτων. 
        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-12-2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.15 π.μ. 
(λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό 
Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.    
        Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του είδους. 
     Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 
προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας είτε σε μία ή σε 
περισσότερες ομάδες όπως αυτές αναφέρονται  στην 08/2015 μελέτη της 
Οικονομικής Υπηρεσίας.Κριτήριο κατακύρωσης εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις 
τεχνικές περιγραφές των ειδών είναι : 
Α) η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών και την ποσότητά τους για τις 
ομάδες:  
α) ΟΜΑΔΑ Α΄- Είδη παντοπώλειου και  
β) ΟΜΑΔΑ Ε΄- Άρτος-αρτοσκευάσματα-γλυκίσματα και 
Β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως 
αυτές πιστοποιούνται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (pieria.pkm.gov.gr) για το 
σύνολο των ειδών και την ποσότητα τους για τις ομάδες:  
α) ΟΜΑΔΑ Β΄- Οπωρολαχανικά,  
β) ΟΜΑΔΑ Γ΄-  Νωπά Κρέατα,  
γ) ΟΜΑΔΑ Δ΄- Κατεψυγμένα αλιέυματα και  
δ) ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄- Ελαιόλαδο-Ηλιέλαιο  
         Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, 
οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο προμηθειών καθώς 
επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού. 
Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ        

 

 

                                       

                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

http://www.dion-olympos.gr/

