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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 
 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2019-2020»     
  

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές, για την ομάδα Α της μελέτης με κριτήριο κατακύρωσης, την οικονομικότερη 

προσφορά βάσει τιμής και για τις ομάδες Β(Ι& ΙΙ) -Γ-Δ-Ε -ΣΤ της μελέτης με κριτήριο κατακύρωσης, το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης,  για την κάλυψη των αναγκών  των υπηρεσιών του Δήμου 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ καθώς και των σχολικών μονάδων των Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας και 

Β΄θμιας Εκπαίδευσης   για ένα  έτος 2019 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2019-2020»    , συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 43.967,45 €, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και 
θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού Του Δήμου, , 

ενώ η δαπάνη   που θα προκληθεί για την προμήθεια γάλακτος και αφορά στο προσωπικό των ΝΠΔΔ θα 

καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής 

αντίστοιχα . 

 . 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρα 88 έως 117 και το Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν σήμερα.  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16η  Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα υποβολής προσφορών 

9:30 π.μ. έως και 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας, ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής του Δήμου. Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή µε άλλον τρόπο θα 

υποβάλλονται στη Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος, Κηφισσού 30 – Δημοτικό κατάστημα Κ. 

Τιθορέας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ.Κ. 35015.   

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή, παρέχεται 

ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά έγγραφα  

του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου : www.dimos-amfiklias-elatias.gr. 

Επίσης στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ηµέρες και 

ώρες να λαµβάνουν γνώση , τηλ. : 2234350324/312, fax 22340-48785, Τ. Κ.35015, κα Ε. Τριφύλλη & Ε. 

Καραχάλιου) E-mail  : : e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr, e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr 
    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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