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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
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Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Α. 
Διάκου

Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς

Τηλέφωνο: 213-2030623

Τηλεμοιότυπο: 213-2030630

E-mail: milonas@dionysos.gr 

Θέμα :  Σίτιση των μελών των εφορευτικών επιτροπών  κατά τις Βουλευτικές
Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Διονύσου σύμφωνα με απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα προχωρήσει στην  ανάθεση της προμήθειας

ειδών  για  τη  σίτιση  των  μελών  των  εφορευτικών  επιτροπών  κατά  τις

Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 και  με κριτήριο κατακύρωσης

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 100%.

Η προμήθεια αφορά τη σίτιση  των εφορευτικών επιτροπών  των 45 εκλογικών

τμημάτων του Δήμου στις  επτά (7) Δημοτικές  κοινότητες (Άγιος  Στέφανος,

Άνοιξη , Διόνυσος, Δροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη και Σταμάτα). Ο συνολικός

προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€.

Για  τη  σίτιση  των  εφορευτικών  επιτροπών  στις  προσεχείς

εκλογές ανά άτομο η τεχνική περιγραφή έχει ως εξής:

Δεκατιανό
 1 Καφές/τσάι και νερό 500ml. 

 Μεσημεριανό
 1  μερίδα  μπιφτέκι  μόσχου  ή  μερίδα  χοιρινό  ή  κοτόπουλο  σουβλάκι

συνοδευόμενο από γαρνιτούρα(πατάτες) και σαλάτα.
 1 αναψυκτικό 330ml.
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Απογευματινό
 1 καφές/τσάι και νερό 500ml.

Βραδινό
 1 πίτσα ανά δύο (μαργαρίτα των οκτώ κομματιών) ή πεϊνιρλί (βασικά

υλικά: ζαμπόν-τυρί).
 1 αναψυκτικό 330ml.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων των εφορευτικών επιτροπών ανέρχεται σε

διακόσια εβδομήντα (270) άτομα (45εκλογικά τμήματα χ 6 άτομα /εκλογικό).

Η διανομή των ανωτέρω ειδών θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου στα εκλογικά

τμήματα ανά Δημοτική Κοινότητα του Δήμου μας. 

Παρακαλούμε,  οι  ενδιαφερόμενοι  όπως  καταθέσουν  μέχρι  την  Τρίτη

20/01/2015 και ώρα 13:00μμ την προσφορά τους  σε κλειστούς φακέλους

στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Σημείωση:   Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος

υποχρεούται  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,

ύψους 5% επί του καθαρού ποσού αυτής, η οποία θα επιστραφεί μετά

τη λήξη της.  

Η Αντιδήμαρχος 
Οικονομικής Διαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

                                                                           
 


