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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας  

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2020) συνολικού προϋ-

πολογισμού 45.838,90 €» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα  για την ανάδειξη αναδόχου  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι :  
 α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα)   
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τι-
μών της αρμοδίας υπηρεσίας εμπορίου του Ν. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 
του Ν.3438/06 άρθρο 13. 
β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στις τιμές του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει  η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία 
ανά ομάδα ειδών και με την προϋπόθεση  ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας . 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές για μία ή περισσότερες ομάδες . 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου ,  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας , 
Γ. Στράτου Δημαρχείο Αμφιλοχίας , 3ος όροφος   την Τρίτη  21  Ιουλίου 2020  , ώρα 11:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προ-
σφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Δήμο Αμφιλοχίας  στο κτίριο του  Δημαρχείου Αμφιλοχίας  
Γ. Στράτου  ,  στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέρ-
γειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα 20 /07 /2020 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά 
την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος  από την 
ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr και από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  (ΑΔΑ: 
Ψ4ΒΛΩΨΞ-ΞΥ1)  ,  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ: 20PROC007009822) όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη . Η διά-
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θεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή δίνεται από το αρμόδιο  τμήμα με κατάθεση παράβο-
λου  10€ . 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  τηλ:2642360445,fax2642360414 Email : mpistintza-

nou_ty@1257.syzefxis.gov.gr  

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 

Με εντολή   Ο αντιδήμαρχος 

 

Λεωνίδας Κατσαντάς 
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