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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

   Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό 
Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 
¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨, ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΤΗ  2020-2021» 

 Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.052.070,70€ 
(930.684,91€ + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
δικαιώματος προάίρεσης 20%. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει σχετικές 
πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 του Δήμου, των 
Νομικών Προσώπων “Παιδικοί Σταθμοί”,“Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός” και των 
Σχολικών Επιτροπών  Δήμου Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται 
στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 8943/2020 Διακήρυξη, την υπ’ αριθ. 06/2020 Μελέτη, ως και τα 
παραρτήματά της που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής: 
 

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 πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 56902/215 (Β' 
1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147). 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη 
διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με Α/Α 91505  
Η διαδικασία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  
την  12.05.2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. 
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Ημερομηνία έναρξης προσφορών ορίζεται η 13.05.2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 
08:00π.μ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/06/2020 και έως ώρα 
14:00μ.μ..  Η δαπάνη για την δημοσίευση στον τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομοειδών τμημάτων 
ή και για το σύνολο όλων των τμημάτων. 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 ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής ποσοστού 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης για τα τμήματα τα οποία θα 
συμμετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα III, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 
www.agiaparaskevi.gr-ενημέρωση- προκηρύξεις, καθώς και να επικοινωνούν με το Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 213 
2004558 -602 (Υπεύθ.: Χονδρού Ναυσικά). 
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      ΖΟΡΜΠΑΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο 
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