
 1 

Διεύθυνση: Πλατεία Γ. Γεννηματά 

48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία 

Τηλ. 26833 -61626 

ΦΑΞ :26833-60620 

                                                                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: 
«Ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων» 
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  40.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. Οι ποσότητες και ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνονται στην  αναλυτική διακήρυξη . 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για  το  σύνολο του 
διαγωνισμού. Απόρριψη ενός  ή περισσοτέρων  ομάδων   επιφέρει αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της. Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με 
την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του διαγωνισμού, δηλ. στο σύνολο όλων των ομάδων.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα 
Δήμου Ζηρού (Πλατεία Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα) και κατόπιν κανονικής 
προθεσμίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζηρού την  
27/2/2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.. 

 Η προθεσμία παραλαβής   προσφορών λήγει την  27/2/2015 και ώρα 10.00 π.μ.. 
Ισχύουν το ΠΔ 60/2007, ο Ν.2286/95, η Υπ. Απόφαση 11398/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και οι 

λοιπές διατάξεις όπως αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. & ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Φιλιππιάδα, 17/2/2015 

Α.Π. : 1753 
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Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια 
εώς και 1 έτος μετά . 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την 
υπογραφή της σύμβασης , ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την 
προϋπόθεση ότι  δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση ποσοτήτων . 

Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα τεσσάρων (4) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη 
μορφή μπορούν να ζητηθούν από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Ζηρού  (Πλατεία Γ. Γεννηματά -  48200 Φιλιππιάδα - Αρμόδια υπάλληλος 
Αθανασίου Ουρανία, τηλ.: 26833- 60626) . 
                                                                                          

            

Ο Δήμαρχος  

 

 

Καλαντζής Νικόλαος  
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