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ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 

 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Ωραιοκάστρου» σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, συνολικής προεκτιμώμενης αξίας 23.077,10 € και αναλυτικά: 
 
Ομάδα Α΄: Είδη Παντοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού 19.122,10 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
  
Ομάδα Β΄: Ελαιόλαδο, συνολικού προϋπολογισμού 3.955,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) 
 
Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να συμμετέχει σε μια ομάδα ή και στις δυο ομάδες 
αλλά για το σύνολό των ειδών της κάθε ομάδας, επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.  306/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ: 6Ψ8ΗΩΗΖ-Ρ76.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την 

Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο 
Ωραιοκάστρου που βρίσκεται στην οδό Κομνηνών 76. 

Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή  κατάθεσης  στο  πρωτόκολλο , 
οι  φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 
μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
          Τα τεύχη δημοπράτησης  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.oraiokastro.gr.   
          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ (με επιστολή στο 
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
για το διαγωνισμό ή το περιεχόμενο της διακήρυξης. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί 
σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Υπηρεσίας.   
          Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
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