
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
  
                                                                                                                 Αγιά, 30/06/2016 

                                                                              Αρ. Πρωτ.: 6175 
 

Περίληψη διακήρυξης  
πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 
Ο Δήμος Αγιάς προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό (Α.Δ.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
7Θ6ΛΩ6Ι-ΡΥΗ) με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής: 

 Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα 
διαμορφούμενης και   πιστοποιημένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του 
είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γενική 
Δ/ση Ανάπτυξης Π. Ε. Λάρισας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για τα είδη που 
περιλαμβάνονται στις ΟΜΑΔΕΣ 3 – ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ , 5 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, 
ΗΛΙΑΙΛΕΟ 

 Για τις υπόλοιπες ΟΜΑΔΕΣ 6–ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,7–ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την 
προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδου ηλιέλαιου, 
οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών) για την κάλυψη των αναγκών της 
Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς.  
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που έχουν την αντίστοιχη δραστηριότητα.  
 

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε τέσσερις επιμέρους ομάδες: 
ΟΜΑΔΑ 3:  Προμήθεια ειδών μαναβικής 
ΟΜΑΔΑ 5:  Ελαιόλαδο, Ηλιέλαιο 
ΟΜΑΔΑ 6:  Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 
ΟΜΑΔΑ 7:  Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 
 
συνολικού προϋπολογισμού 36.734,24€ με ΦΠΑ., που θα βαρύνει τον Κ.ΑΕ.: 
02.15.6481.01  «Προμήθεια τροφίμων Δημοτικής Κατασκήνωσης Στομίου» , του 
προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αγιάς. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες. 
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης της εκάστοτε ομάδας ή του συνόλου των ομάδων για 
τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, χωρίς τον ΦΠΑ. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Αγιάς (στη διεύθυνση Καλυψώς 
Αλεξούλη 27, Τ.Κ.: 40003 – ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την, 



06η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα  Τετάρτη Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται 
η  10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των  προσφορών η 11:00 π.μ. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα 
του Διαγωνισμού ως εξής: 

1. Σε ηλεκτρονική μορφή: Η διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη, θα είναι 
αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ, στη διεύθυνση: www.dimosagias.gr. 

2. Σε έντυπη μορφή  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για 
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, να παίρνουν πληροφορίες και να 
παραλαμβάνουν τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης (αναλαμβάνοντας τη 
δαπάνη αναπαραγωγής), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο 
Προμηθειών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Οικονομική Υπηρεσία 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03, Τηλέφωνο/FAX: : 2494022811, 
Αρμόδια Υπάλληλος: Πολυμέρου Ιωάννα, από την επομένη της δημοσίευσης μέχρι 
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ  

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 
 

http://www.dimosagias.gr/

