
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Γλυφάδα,    3 .08 .2018  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ.:     22688 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  Δ Ι Ε Θ Ν Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο   

για την  

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Λ Ο Ι Π Ω Ν  Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Ω Ν  Ε Ι Δ Ω Ν  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Υ  

 

Α) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τις προμήθειες του ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: 

 

1. Για τα είδη μακράς διάρκειας της Ομάδας Α.1 (ΥΠΟΟMAΔΑ Α1.1+ ΥΠΟΟMAΔΑ Α1.2), η 

ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει/ουν, την πλέον 

Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής στις τιμές της μελέτης και με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της προμήθειας.   

2. Για  το  ελαιόλαδο  (που αναφέρεται στα είδη της Ομάδας Α.1 (ΥΠΟΟMAΔΑ Α1.3) καθώς και 

για τα είδη της Ομάδας Α.2 (είδη κρεοπωλείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή 

προμηθευτές) που θα προσφέρει/ουν, το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  %  στη  

νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  την ημέρα  παράδοσης  

όπως  αυτή  προκύπτει   από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο   δελτίο  πιστοποίησης  τιμών   της  

υπηρεσίας  εμπορίου  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  σύμφωνα   με  τις διατάξεις  του  

άρθρου  13  του  Ν. 3438/2006.   

Β) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τις προμήθειες του ΚΑΠΠΑ: 

1. Για τα  είδη παντοπωλείου, αρτοπωλείου και κυλικείου,  η ανάθεση θα γίνει σε 

προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική 

Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.   

2. Για  το  ελαιόλαδο  (που αναφέρεται στα είδη παντοπωλείου ) καθώς και για τα είδη 

ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου και οπωροπωλείου, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή 

προμηθευτές) που θα προσφέρει/ουν το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  %  στη  

νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  την ημέρα  παράδοσης  

όπως  αυτή  προκύπτει   από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών   της  

υπηρεσίας  εμπορίου  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  σύμφωνα   με  τις διατάξεις  του  

άρθρου  13  του  Ν. 3438/2006.       

Α) Δήμος Γλυφάδας-Προϋπολογισμός για δύο (2) έτη: 223.239,72€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%) 

Με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ποσού: 111.619,86€  (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%) 
Συνολικός Προϋπολογισμός Δήμου: 334.859,58€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%) 

Β) ΚΑΠΠΑ- Προϋπολογισμός για δύο (2) έτη: 417.521,07€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%) 

Με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ποσού: 208.760,53€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)        
Συνολικός Προϋπολογισμός ΚΑΠΠΑ: 626.281,60€(ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%) 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Δήμου Γλυφάδας και ΚΑΠΠΑ για δύο (2) έτη 

 με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους ποσού:  961.141,18€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%) 

ΑΔΑ: 6Α0ΘΩ91-91Ξ



Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η  01/09/2018. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12/09/2018 ώρα 14:00 μ.μ..  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι στις 18/09/2018 ώρα 10:00π.μ..  

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, και στο διαδικτυακό ιστότοπο του 

Δήμου www.glyfada.gr. 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 

[δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ], του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του N. 4013/2011, του Ν. 

4155/2013, του Ν.4555/2018 καθώς και των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών 

Αποφάσεων κ. λ. π. που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία, περί προμηθειών,  με το Δίκαιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για 

κάθε ομάδα [Α1-Α2-Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Β6] ξεχωριστά. 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με 

την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, 

ποσοστού (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ομάδα που θα συμμετάσχουν 

συνυπολογιζομένου και του ποσού του προβλεφθέντος δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) 

έτος για την κάθε ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α [Α1-Α2-Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Β6] ή για το σύνολο των 

Ομάδων.  

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση  

της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

  

   

       

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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