
                                                                                

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     : Οικονοµικών Υπηρεσιών    
ΥΠΗΡΕΣΙΑ        : Οικονοµική  
ΤΜΗΜΑ             : Λογιστηρίου                                                                                                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ           : Προµηθειών                                
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :  Παπαναστασάτου Καλλιόπη     
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ      :  Αριστοµένους  8  -   Τ.Κ. 123.51 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : 213 20.19.329  - 330   
Fax                 : 213 20 19 395    
                   

Περίληψη ∆ιακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού 
 
Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια: α) 
γάλακτος για υπαλλήλους του ∆ήµου, β)τροφίµων για τους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου, 
γ)γάλακτος για υπαλλήλους της ∆H.K.E.A.B., δ)τροφίµων για τους παιδικούς σταθµούς και το 
Κ.Η.Φ.Η. της ∆H.K.E.A.B., ε)τροφίµων για το πρόγραµµα σίτισης, στ)τροφίµων για τη χορήγηση 
σε άπορους δηµότες κατά τις εορτές,  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας και του Νοµικού του Προσώπου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, συνολικού 
προϋπολογισµού 187.067,34€ (µε Φ.Π.Α.), & µε την άσκηση του δικαιώµατος τρίµηνης παράτασης η 
συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 233.834,23€ (µε ΦΠΑ), µε δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς, για µία, δύο ή για όλες τις οµάδες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προµήθεια περιλαµβάνει εννέα οµάδες ειδών: 
 
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

• ΓΑΛΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (CPV 15511100-4) 

A-1.1. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ  

Β-1.1 ΓΑΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΗΚΕΑΒ  
• ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15000000-8) 

A-1.2. ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ)  
Α-1.5. ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 
Α-1.8. ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018)  
Β-1.2 ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – Κ.Η.Φ.Η.)   

• ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (CPV 15612500-6) 

A-1.3. ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ)  
Α-1.6. ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  
Β-1.3 ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – Κ.Η.Φ.Η.)  

• ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η (CPV 15500000-3) 

A-1.4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ)  
Α-1.7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  
B-1.4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – Κ.Η.Φ.Η.)  

 
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

• ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15100000-9) 

A-2.1. ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ)  
Α-2.6. ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  
Α-2.12. ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018)  
Β-2.1 ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)  

• ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η (CPV 15220000-6, 15331100-8) 

A-2.2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ)  
Α-2.7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η (ΨΑΡΙΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  
Β-2.2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)  

• ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (CPV 15411110-6) 

Α-2.3. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ)  
Α-2.8. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  
Α-2.10. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018)  
Β-2.3 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)  

• ΑΥΓΑ (CPV 03142500-3) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα       11/12/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 23559 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

 



A-2.4. ΑΥΓΑ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ)  
Β-2.4 ΑΥΓΑ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.)  

• ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1) 

A-2.5. ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ)  
Α-2.9. ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  
Α-2.11. ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018)  
Β-2.5 ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. – Κ.Η.Φ.Η.)  
 

 

 

 

 

  ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

1. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

2.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής και ειδικότερα:  
   Α)  Η χαµηλότερη τιµή για τις οµάδες των ειδών µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο και 
 Β) Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις οµάδες των ειδών µε διαµόρφωση µέσης λιανικής 
ηµερήσιας τιµής.    Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο κάθε οµάδας.  

Εγγύηση συµµετοχής Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής, που εκδίδεται 
υπέρ του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός το Φ.Π.Α., της 
Οµάδας ή των Οµάδων για την οποία ή για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. 
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Υπηρεσίες του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας και του Νοµικού του Προσώπου. 
 

Χρόνος, τόπος, νλώσσα και Νόµισµα υποβολής προσφορών : 
α) Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gr 13/12/2017 ΩΡΑ 14.00 13/12/2017 ΩΡΑ 14.00 8/1/2017 ΩΡΑ 15.00 

1. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στον εθνικό τύπο: 12/12/2017 
2. Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών Συµµετοχής -τεχνικών προσφορών Γενική 
∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr  12/01/2018 και ώρα 10:00π.µ.  
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 
γ) Νόµισµα: Ευρώ. 
Κωδικός NUTS EL 302 ∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για δώδεκα µήνες από την 
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές 
∆ιάρκεια σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, συν 3 µήνες σε 
περίπτωση ενεργοποίησης της τρίµηνης παράτασης.  
Χρηµατοδότηση:   Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας & τo 
Νοµικό του Πρόσωπο.  
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία: 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.  
∆ηµοσιότητα: 

• Το πλήρες κείµενο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) 

• Το πλήρες κείµενο καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr 



• Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) έχει σταλεί για δηµοσίευση και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, 
σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα & σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού.  

• Η περίληψη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

• Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.agiavarvara.gr 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ 
– ΟΤΑ Α΄Βαθµού). Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές υπηρεσίες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης A' βαθµού. 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: αναλογικά τον ή τους αναδόχους 
προµηθευτές (άρθρο 46 Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. A’ /04-06-2009) . 
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. & στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.agiavarvara.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από το Τµήµα 
Προµηθειών ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 
                                                                                          
                                                                                                  

                                                                           
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                                                                        
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ 

 


		2017-12-11T13:04:23+0200




