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Ζωγράφου, 27/01/2017 
 

Αρ. πρωτ:7937 

 
  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  
 

Θα προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει  τιμής στο σύνολο του 
προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών, σε ΕΥΡΩ, εφόσον αυτά είναι εντός των τεχνικών 

προδιαγραφών, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 7η/26-1-2017  Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
για την: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου του 

Δημοτικού  Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017».  
 

Οι κατηγορίες των υπό προμήθεια ειδών και οι ποσότητες ανά είδος είναι οι εξής: 

 
Α. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ: 

1. τύπου κονιάκ  200 ml (25%vol):   12.000 φιάλες 
2. τύπου κονιάκ 200 ml  (25%vol)    5*:       500 φιάλες 

 

Β. ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ):  
1. τρείς (3) τουλάχιστον διαφορετικές γεύσεις:   3.000 κιλά 

 
Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ: 

1. Ελληνικός καφές καβουρδισμένος:     1.000 κιλά 

2. Στιγμιαίος καφές:          100 κιλά  
3. Εσπρέσο (άκοπος):          100 κιλά 

4. Φίλτρου (Γαλλικός):          100 κιλά 
5. Ζάχαρη:           300 κιλά. 

 
 Προϋπολογισμός δαπάνης 48.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο: 60.636,00€) με  αριθμό 

μελέτης: 7929/25-1-2017. 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  09/12/2017  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:30 π.μ. (έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών) στο Κατάστημα της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  ( Χαρ. Μούσκου 18, 3ος 
όροφος ), ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Συνεταιρισμοί, 
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

εφόσον καταθέσουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης, δικαιολογητικά. 
 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  (Χαρ. Μούσκου 18, 3ος 

όροφος), το αργότερο μέχρι την 09/02/2017     ημέρα    ΠΕΜΠΤΗ  ή πριν την έναρξη της 

αποσφράγισης προσφορών εάν αυτές προσκομίζονται αυτοπροσώπως ή από νόμιμους 

εκπροσώπους.  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη από τα γραφεία της εταιρίας  Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ 
ΑΕ ΟΤΑ και για τυχόν πληροφορίες ( απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές, 

συμπληρωματικούς γενικούς όρους διεξαγωγής κ.λ.π.) μπορούν να απευθύνονται   στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κ. Χρήστο Φασίτσα, και στα τηλέφωνα:  210-777.97.05 & 210-777.1007 .  

 

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Δήμου www.zografou.gov.gr  όπου παρέχεται  ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.    

 
 

 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΙΤΣΑΣ 
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