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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αγία Παρασκευή, 02/02/2018 

Aριθ. Πρωτ. -3070-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 67.356,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ' αριθ. 3036/01- 
02-2018 Διακήρυξη, την υπ' αριθ. 1/2018 Μελέτη, καθώς και τα παραρτήματα αυτών, που αποτελούν ενιαίο 
και αναπόσπαστο μέρος, ως κάτωθι:

1. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, για τα είδη τροφίμων των οποίων 
οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, ήτοι: Κρέατα -  Πουλερικά -  Είδη Ιχθυοπωλείου -  
Οπωρολαχανικά - Ελαιόλαδο -  Αυγά

2. τη χαμηλότερη τιμή, για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι: Είδη
Παντοπωλείου - Γαλακτοκομικά Είδη - Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ( ΦΕΚ 114/Β'/8-6-2006) -  Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/7-6-2010, Τεύχος Α.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και από ώρα 10:00π.μ. 
(έναρξη) μέχρι 10:30π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, στην αίθουσα 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο, επί της Λεωφ. Μεσογείων 415-417 και της οδού 
Υψηλάντου, στην Αγία Παρασκευή.

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση να έχουν φθάσει στην έδρα του Δήμου με 
κατάθεση στο πρωτόκολλο και με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα και έως 
ώρα 14:00μ.μ..

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομοειδών τμημάτων (ομάδα) ή 
και για το σύνολο όλων των τμημάτων (ομάδες). Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε 
τμήματος ή υποτμήματος ή/και για μέρος των ομοειδών τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, να καταθέσουν 
εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, για κάθε ομάδα που 
θα συμμετέχουν, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα και όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την παραλαβή της διακήρυξης και το σύνολο 
των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
ιστοσελίδα:http://www.agiaparaskevi.gr/ΕφημερίδαΥπηρεσίας/Προκηρύξεις/tabid156/Default.aspx, ή και 
στον Δήμο καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 213 2004558, 213 
2004602.

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας

Στέφανος Κασαπίδης
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