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Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
 
  Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, προμήθειας 
τροφίμων για τις ανάγκες ωφελούμενων των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο» & «Παροχή 
Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας» που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ,  
«Αττική 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 9.956,13€ (με Φ.Π.Α. 13%) 
 
  Η προμήθεια περιλαμβάνει εφτά ομάδες ειδών: 1) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 
15000000-8, 15511100-4), 2) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15411110-6), 3) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(CPV 15100000-9), 4)ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΟΥ (CPV 15612500-6), 5) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
(CPV 15540000-5, 15111005-4), 6) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (CPV 15220000-6, 
15331100-8), 7)ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1) 
  Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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. 
 
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 επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον το 
σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 
 
Χρόνος, τόπος, νλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών : 
α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117  του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο Δημαρχιακό Κατάστημα 
(Αριστομένους 8, Ισόγειο) στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Τμήμα Διοίκησης), έως τις 
20/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.  
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει  
αποδεκτή καμία προσφορά. 
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β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 
γ) Νόμισμα: Ευρώ. 
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες 
από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές 
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή 
της.  
Ενστάσεις - Δικαστική 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 ένσταση κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του.  
Δημοσιότητα: 
 Το πλήρες κείμενο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) 
 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 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 Η Διακήρυξη με τα παραρτήματα της θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.agiavarvara.gr 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος 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. 
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.ΔΗ.Σ. & στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agiavarvara.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από το Τμήμα 
Προμηθειών Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 
                                                                                          
                                                                                                  

                                                    
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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