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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Θέμα: Διαδικασία  απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του 

προγράμματος σίτισης ΚΕΦΑ του Δήμου. 

 

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Κος Θεμιστοκλής Ντάβιος, αναπληρωτής Δημάρχου 

(σύμφωνα με την 7730/19 απόφαση Δημάρχου, ΑΔΑ: 6ΠΕΡΩ Θ-6ΛΙ ) έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ αρ. φύλλου Α/147/8/8/16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Αρθρ. 120 παρ.3 

4412/16. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 

και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4038/12, ΦΕΚ-14/Α/02-02-12. 

4. Το Ν.4270/14 ΦΕΚ143/Α/28-6-14 αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

5. Την  εξασφαλισμένη  πίστωση  του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον κ.α.  

15-6481.001 και την Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με αριθμό Α/91/2019.  

6. Τις από 9/7/19 τεχνικές προδιαγραφές-προϋπολογισμό & συγγραφή υποχρεώσεων της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. 

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας  για τη σχετική προμήθεια. 

Σας γνωστοποιεί ότι η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες 

του προγράμματος σίτισης ΚΕΦΑ του Δήμου. 

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε τη προσφορά σας καθημερινά κατά τις ώρες 8.00 - 15.00, το 

αργότερο μέχρι την  22/07/19 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 (Αριστομένους 8, 1
ος

 όροφος Γρ. 

Προμηθειών). 

Η προσφορά που θα δοθεί θα είναι ανά ομάδα & θα αφορά τουλάχιστον στο σύνολο κάθε 

ομάδας. 

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι: 

Α) η χαμηλότερη τιμή για τις ομάδες των ειδών με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

Β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες των ειδών με διαμόρφωση μέσης λιανικής 

ημερήσιας τιμής. 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να 

προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το 

άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αγία Βαρβάρα       17/07/2019 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ. 7945 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ    

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 





• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 

4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)                           

• Ασφαλιστική ενημερότητα 

• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

(π.χ. ΓΕΜΗ) 

 Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης 

προσφοράς  
22/07/19 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 

 Κωδικός CPV 
15000000-8, 15612500-6, 15540000-5, 15220000-6, 

15331100-8, 15411110-6, 15300000-1, 15100000-9 

 Προϋπολογισμός δαπάνης   6.993,35€ με ΦΠΑ 24% 
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