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Λάρισα : 10.05.2018 
                           Αριθµ. Πρωτ.: 17269 

 
 

Έργο : Προµήθεια «Έτοιµων  γευµάτων για τη  

            σίτιση των µαθητών του  Μουσικού Σχολείου      

           Λάρισας   Σχολικού έτους 2018-2019» 
 

Προϋ̟ολογισµού : 219.241,92 €  

 
 

 

Ο ∆ήµαρχος Λαρισαίων  ̟ροκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια Έτοιµων 

Γευµάτων για τη Σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας Σχολ.  έτους 2018-2019», µε 
κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή),   µε το σύστηµα συµ̟λήρωσης τιµολογίου – ̟ροϋ̟ολογισµού ̟ροσφοράς, 

̟ροϋ̟ολογισµού : 219.241,92 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 “ ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” ( ΦΕΚ 
147/2016 τεύχος Α’) , του άρθρου 5 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας». 

 

ΕΙ∆ΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019  
Προϋ̟ολογισµού : 219.241,92  µε  24% ΦΠΑ 

την ̟λέον συµφέρουσα 
α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφορά α̟οκλειστικά 
βάσει τιµής 

 
Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν α̟ό τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµα εξουσιοδοτούµενους 
εκ̟ροσώ̟ους τους ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις ̟αρακρατώ ηµεροµηνίες : 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
14/ 05 /2018 

∆ευτέρα 

14/ 05  /2018 

στις 10:00 π.µ. 

Κυριακή 

03/ 06 /2018 

στις 15:00 µ.µ. 

 
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η δυνατότητα υ̟οβολής 
̟ροσφοράς στο Σύστηµα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

«ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  

ΕΤΟΥΣ 2018-2019» 

ΑΔΑ: 6Υ41ΩΛΞ-Α6Δ



∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµο̟ρασία έχουν αναγνωρισµένοι ̟ροµηθευτές του δηµο̟ρατούµενου 
αντικειµένου εγγεγραµµένοι σε οικείο ε̟ιµελητήριο ή ε̟αγγελµατική οργάνωση.  
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ̟οσοστό 2% ε̟ί του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού (µη 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και θα α̟ευθύνεται στο ∆ήµο Λαρισαίων 
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε το διαγωνισµό µ̟ορείτε να α̟ευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2413500259 κ. Κατσή 
Νικόλαο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθώς και στον ιστότο̟ο του ∆ήµου Λαρισαίων και στη 
διαδικτυακή ̟ύλη του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. 
Οι λε̟τοµερείς όροι του διαγωνισµού καθορίζονται µε την υ̟ .αριθ.  16426/04.05.2018  διακήρυξη του 
∆ήµου Λαρισαίων  
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 
της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό τύ̟ο 
Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην ε̟ίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

Ο  ∆ήµαρχος Λαρισαίων  

 

 

Α̟όστολος Καλογιάννης 
 

ΑΔΑ: 6Υ41ΩΛΞ-Α6Δ
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