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                                                                               Λυγουριό :  10/11/2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αρ. Πρωτ.:  5047 
    ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ                                                         

                                                                                     
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» 
 

 
Ο Δήμαρχος Επιδαύρου  

 
  Προκηρύσσει : 

 
Τη διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της 
προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε είδος 
Τροφίμου και όπως αναφέρεται στην 4796/6-10-20 μελέτη και διακήρυξη αυτής, για την ενέργεια 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» προϋπολογισμού 48.770,00. ευρώ 
(σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Επιδαύρου και περιλαμβάνει τις εξής 
ομάδες ειδών:  
ΟΜΑΔΑ Α: Είδη Παντοπωλείου (CPV – 15000000-8) Γαλακτοπωλείου (φρέσκου γάλακτος) 
(CPV – 15511000-3) 
ΟΜΑΔΑ Β: : Αρτοποιείου (CPV – 15810000-9)  
ΟΜΑΔΑ Γ: Κρεοπωλείου (CPV – 15110000-2)  
ΟΜΑΔΑ Δ: Είδη Ιχθυοπωλείου (φρέσκα ψάρια) (CPV – 03310000-5) 
  
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε για το σύνολο 
της προμήθειας, είτε για τις επιμέρους ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. 

  
Το κριτήριο ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα: 
  
Με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή για τις ομάδες 
τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας, για τις ομάδες : 

ΟΜΑΔΑ Α: Είδη Παντοπωλείου (CPV – 15000000-8) Γαλακτοπωλείου (φρέσκου γάλακτος) 
(CPV – 15511000-3) 

ΟΜΑΔΑ Β: : Αρτοποιείου (CPV – 15810000-9)  
ΟΜΑΔΑ Γ: Κρεοπωλείου (CPV – 15110000-2)  
ΟΜΑΔΑ Δ: Είδη Ιχθυοπωλείου (φρέσκα ψάρια) (CPV – 03310000-5) 
 

όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με :  

α) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει & τον Ν. 4605/2019  
β) Την υπ’ αριθ. 4796/6-10-20 Μελέτη  
γ) Την υπ’ αριθ. 5046/10-11-2020 Διακήρυξη της Ενέργειας.  
δ) Την υπ’ αριθ. 188/2020 απόφαση της Ο.Ε. 

Ομάδα: Α Είδη Παντοπωλείου – Προϋπ/αμός με ΦΠΑ 13 % : 10.000,00 € 

Ομάδα: Α Είδη Γαλακτοπωλείου (φρέσκο γάλα) - Προϋπ/αμός με ΦΠΑ 13 & 24% : 26.442,00 € 
Ομάδα: Β Είδη Αρτοποιείου - Προϋπ/αμός με ΦΠΑ 13% : 3.000,00 € 
Ομάδα: Γ Είδη Κρεοπωλείου - Προϋπ/αμός με ΦΠΑ 13% : 3.000,00 € 
Ομάδα: Δ Είδη Ιχθυοπωλείου (φρέσκα ψάρια)- Προϋπ/αμός με ΦΠΑ 13% : 6.328,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ …………………………………………………  : 48.770,00 € 

ΑΔΑ: 6ΥΜΟΩΡΨ-Α9Η
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. (που θα είναι η ώρα 
λήξεως της παραλαβής προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα, Διεύθυνση: «Πλατεία Καραϊσκάκη -9  
, Τ.Κ. 21052, Λυγουριό, τηλ. 27533 – 60114 .  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και 
την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή στις 1-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.   

Η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία του τμήματος 
Προμηθειών στο Δημοτικό Κατάστημα, Διεύθυνση: «Πλατεία Καραϊσκάκη -9  , Τ.Κ. 21052, Λυγουριό, 
τηλ. 27533 – 60114 . 
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη, έντυπα προσφορών στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 
www.eprocurement.gov.gr καθώς και της ιστοσελίδας του Δήμου Επιδαύρου www.epidavros.gr, 

απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος.             (Πληρ. Διδασκάλου 
Κων/να  τηλ. 27533 – 60114). 
  

 Ο Δήμαρχος 
 
 
 

 
Αναστάσιος Χρόνης 

ΑΔΑ: 6ΥΜΟΩΡΨ-Α9Η


		2020-11-11T11:58:05+0200
	Athens




