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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος  δημόσιος  διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΖΗΡΟΥ» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ  
 

Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης α) για την προμήθεια, Ελαιολάδου-Οπωροκηπευτικών-Κρεάτων-Πουλερικών-
Ψαριών και Κατεψυγμένων Προϊόντων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Πρέβεζας όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, β) για τα υπόλοιπα 
είδη τροφίμων ( παντοπωλείου. Γαλακτοκομικών, αλλαντικών και ειδών Ζαχαροπλαστικής & αρτοποιείου) 
η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή  που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν. 3463/2006 
και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την προμήθεια: «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ» συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας 47.220,43 ευρώ με το Φ.Π.Α.: 
 Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής: 

1. «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                              41.757,38 € 
2. «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου»                               4.823,45 € 
3.  «Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστικής»                   639,60 € 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός  ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας  επιφέρει 
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας. 

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 από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης  
στον τύπο . 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργεια του Διαγωνισμού στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Ζηρού  την 29 Δεκεμβρίου 2015,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10Η  πρωινή.  Η  προθεσμία 
παραλαβής προσφορών λήγει την 10η πρωινή  29/12/2015 και στη συνέχεια αρχίζει η διαδικασία 
αποσφράγισης. 

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. 

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια ενός (1) έτους από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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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 των ποσοτήτων, όπως ακριβώς αναφέρονται στην διακήρυξη.   

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα τριών (3) μηνών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 

Δήμου (http://www.dimoszirou.gr ). Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης 
σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο  Προμηθειών.  Πληροφορίες για το διαγωνισμό 
παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Ζηρού  (Πλ. 
Γεννηματά  - 48200 Φιλιππιάδα , τηλ. 26833-60626. Αρμόδιος υπάλληλος Αθανασίου Ουρανία) 
                                                                                          
            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Καλαντζής Νικόλαος  
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