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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
προκηρύσσει 

 
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ    ΔΗΜΟΥ   
ΛΙΜΝΗΣ    ΠΛΑΣΤΗΡΑ»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.991,00 € με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή. 
. Η διάρκεια της σύμβασης ακολουθεί το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για το ετος 2018: 

1η Περίοδος από 1/8/2018 έως 10/8/2018 ------2η Περίοδος από 14/8/2018 έως 23/8/2018 ------3η Περίοδος από 
27/8/2018 έως 5/9/2018 . Η τροφοδοσία για τις ανάγκες του προσωπικού (30 άτομα) θα ξεκινήσει 10 ημέρες πριν 
την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου   και θα είναι σε καθημερινή βάση μέχρι και 5 ημέρες μετά τη λήξη της 
περιόδου. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού 
πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού στις  10/07/2018 ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει 
στις 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς 
ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών ή 
συνεταιρισμοί, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του 
άρθρου 25 του Ν 4412/2016.. 
Για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό, τηλ. 2441352217-200 
Τα συμβατικά τεύχη θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  http://plastiras-ota.gr/ 
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ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
    ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΕΔΕ 

 

 

 

 



 

 

 


