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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Πετρούπολης 

 
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) , για τα είδη οπωροπωλείου,  κρεοπωλείου , ιχθυοπωλείου  και το ελαιόλαδο και την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων   

της υπ αριθμ 26/2018 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια τροφίμων 2018». Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 258.676,15 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν και ειδικότερα : 

1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον 4497/17 ΦΕΚ (171/Α΄/13-11-2017) 

2) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

3) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 1,  
4) του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α’/2006)  

5) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α’/2010) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 278,  

6) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

7) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού  Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” ,  

10) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

11) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις»,  

12) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

13) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 

έως 15,  

14) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

15) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

16) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” της με αρ. 57654/22.05.2017 Υπουργική 

Απόφασης (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  

17) της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης « Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ,  

18) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.  Κωδικούς CPV:15119000-5, 15000000-8, 15221000-3, 15555100-4, 15810000-9, 15982000-5, 15511000-3, 15800000-6 και 
15411110-6. 

2.  Α.Α.Υ 493,494,495,496,497,498,499,500/9/5/2018 με αντίστοιχους Κ.Α15.6481.0003,60.6481.0004, 20.6063.0002, 
30.6063.0002, 35.6063.0002, 45.6063.0002, 60.6063.0001 και  70.6063.0003. 
3.  Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια Τροφίμων 2018». Προϋπολογισμού : 258.676,15 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  
4.  Εναλλακτικές προσφορές: Μη αποδοχή εναλλακτικών προσφορών. 

5.  Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών : ορίζεται σε ένα  (1) έτος  και αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης.  



6.  Δικαιούμενοι συμμετοχής : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  της ημεδαπής ή αλλοδαπής συνεταιρισμοί  ή ενώσεις ή κοινοπραξίες  

αυτών που δραστηριοποιούνται και είναι εγκατεστημένα σε κράτη – μέλη της Ένωσης, του Ε.Ο.Χ., σε τρίτες χώρες. 

7.  Kαταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

       Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής του ς ή 

να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ ΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μη τρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η .Σ 
www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος 57655 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18 /05/2018 ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/06/2018 και ώρα 15:00μ.μ 

Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείτε να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr.. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις για τα έγγραφα του Διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr  

Για τα πλήρη τεύχη του Διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  
www.petroupoli.gov.gr. 

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 3548/07, όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2%( δηλαδή 4.414,28€ για το σύνολο των ομάδων) επί της προϋπολογισθείσας 

από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. Για τις επιμέρους ομάδες είναι οι  εξής: 

ΟΜΑΔΑ1:  620,29€ ,ΟΜΑΔΑ2: 92,70€, ΟΜΑΔΑ3: 463,64€, ΟΜΑΔΑ 4 :338,56,  ΟΜΑΔΑ 5 : 88,72€, Ο ΜΑΔΑ 6: 275,93€, ΟΜΑΔΑ 7: 
907,48€, ΟΜΑΔΑ8: 130,63, ΟΜΑΔΑ 9: 80,63, ΟΜΑΔΑ 10: 897,38€,  ΟΜΑΔΑ 11: 162,53€, ΟΜΑΔΑ 12: 145,16€, ΟΜΑΔΑ 13: 

48,33€, ΟΜΑΔΑ 14:  96,76€, ΟΜΑΔΑ 15: 48,38€, ΟΜΑΔΑ 16: 17,15€.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και  της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 
2024409/456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.petroupoli.gov.gr & 

www.promitheus.gov.gr . 

                                                                                                                                                  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ 
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