
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ 
ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

                                                                                     Αριδαία , 25/06/2020      

                                                                           Αρ. Πρωτ.           9848  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 
ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ 
(του    ΚΕΚΠΑ, τησ  ΔΗΚΕΑ ,  τησ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ και 
τησ  ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ) ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΕΣΟ  (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕ)   ΜΕ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ»,  
(Αριθμόσ ςυςτήματοσ: α/α ΕΗΗ: 93614) 
 

Ο Δήμαρχοσ Αλμωπίασ 
 

προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ (του    ΚΕΚΠΑ, τησ  

ΔΗΚΕΑ ,  τησ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ και τησ  ΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ)»  ζτουσ 2020 

(ενδεικτικό διάςτημα δϊδεκα (12) μηνϊν), ποςοφ 176.633,08 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ  ΦΠΑ (13 & 24%), κακαρό ποςό 155.638,65 €. 

 

1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 

Ανακζτουςα αρχι: Δήμοσ Αλμωπίασ 

Οδόσ: Πλατεία Αγγελι Γάτςου 1, Αριδαί, Ν.Πζλλασ 

Σαχ.Κωδ.: 58400,  

Σθλ.: 23843 50272 

Telefax: 23840 21226 

E-mail: syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr, papaspyrou@0598.syzefxis.gov.gr  

Ιςτοςελίδα: www.dimosalmopias.gov.gr 

 

2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα:  

Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 

είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr  του Ε..Θ.ΔΘ..  

Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα διατίκεται ςτθ διεφκυνςθ 

διαδικτφου www.dimosalmopias.gov.gr.  

3. Είδοσ αναθζτουςασ αρχήσ: Ο.Σ.Α. 

 

4. Δραςτηριότητα Α.Α. : θ «Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ» 
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5. Κωδικοί CPV: 15000000-8 

 

6. Κωδικόσ NUTS : EL 524 

7. Αντικείμενο ςφμβαςησ: είναι θ προμικεια τροφίμων «ειδϊν ςοφπερ μάρκετ (τροφίμων 

και μθ τροφίμων), οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, ιχκυοπωλείου» και γάλακτοσ 

προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ: 

Α)  Σων  υπθρεςιϊν  του Δήμου Αλμωπίασ,  

Β) του Νομικοφ Προςϊπου Κζντρο Κοινωνικήσ Προςταςίασ Αλληλεγγφη  (ΚΕ.Κ.Π.Α.) Δήμου 

Αλμωπίασ     

Γ) Για το νομικό πρόςωπο Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηςη Αλμωπίασ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) Δήμου 

Αλμωπίασ 

Δ) Για το νομικό πρόςωπο χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Αλμωπίασ 

Ε)Για το νομικό πρόςωπο χολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Αλμωπίασ 

 

Σα προσ προμικεια ςυναφι υλικά κα χρθςιμοποιθκοφν:  α) για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ και 

ςίτιςθ των νθπίων των παιδικϊν ςτακμϊν του Νομικοφ Προςϊπου (ΚΕ.Κ.Π.Α.), β) για τθν 

ςίτιςθ των μακθτϊν τθσ Μαθητικήσ Εςτίασ Αριδαίασ του Διμου Αλμωπίασ, γ) για τισ ανάγκεσ 

λειτουργίασ των κοινωνικϊν δομϊν τθσ  (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και δ) γάλατα για τισ ανάγκεσ των 

εργαηομζνων του Διμου Αλμωπίασ , του ΚΕΚΠΑ, τθσ ΔΘΚΕΑ, τθσ χολικισ Επιτροπισ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ , ενϊ 

κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ αρικμ. 02/2020 μελζτθσ τθσ 

Δ/νςθσ Οικονομικϊν του Διμου Αλμωπίασ.  

 

8. Εκτιμϊμενη αξία:    Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 176.633,08€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ  13% & 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 155.638,65,  ΦΠΑ : 
€ 20.994,43). 
 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Για τισ υπθρεςίεσ  του Δήμου Αλμωπίασ, το πόςο των 71.540,32 € πλζον του 
αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 13% ι 24% (ανάλογα με το είδοσ), ιτοι ςυνολικά του ποςοφ των 
81.470,58 € 

2. Για το νομικό πρόςωπο Κζντρο Κοινωνικήσ Προςταςίασ Αλληλεγγφη  (ΚΕ.Κ.Π.Α.) 
Δήμου Αλμωπίασ  , το ποςό των 70.298,93 € πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 13% ι 
24% (ανάλογα με το είδοσ), ιτοι ςυνολικά του ποςοφ των 79.501,05 € 

3. Για το νομικό πρόςωπο Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηςη Αλμωπίασ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) 
Δήμου Αλμωπίασ, το ποςό των 3.720,00 € πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 13% ι 24% 
(ανάλογα με το είδοσ), ιτοι ςυνολικά του ποςοφ των 4.971,66 € 

4. Για το νομικό πρόςωπο χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου 
Αλμωπίασ, το ποςό των 7.040,00 € πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 13%, ιτοι 
ςυνολικά του ποςοφ των 7.955,20 € 

5. Για το νομικό πρόςωπο χολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου 
Αλμωπίασ, το ποςό των 2.420,00 € πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 13%, ιτοι 
ςυνολικά του ποςοφ των 2.734,60 € 

 
 
 





  

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα, ιτοι: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ € 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2% ςε ΕΤΡΩ 

ΣΜΗΜΑ 1: Προμικεια 
τροφίμων-γάλακτοσ για τισ 
ανάγκεσ του Διμου 
Αλμωπίασ 32.740,00 € 4.256,20 €   36.996,20 € 654,80€ 
ΣΜΗΜΑ 2: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ Μακθτικισ Εςτίασ 
(ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)  5.196,30 € 675,52 €   5.871,82 € 103,93€ 
ΣΜΗΜΑ 3: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ Μακθτικισ Εςτίασ 
(ΣΡΟΦΙΜΑ 
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ) 8.365,02 € 630,64 € 843,34 € 9.839,00 € 167,30€ 
ΣΜΗΜΑ 4: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ Μακθτικισ Εςτίασ 
(ΣΡΟΦΙΜΑ ΨΤΓΕΙΟΤ - 
ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ) 5.437,50 € 644,67 € 114,84 € 6.197,01 € 108,75€ 
ΣΜΗΜΑ 5: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ Μακθτικισ Εςτίασ 
(ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) 10.124,00 € 1.316,12 €   11.440,12 € 202,48€ 
ΣΜΗΜΑ 6: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ Μακθτικισ Εςτίασ 
(ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ) 1.407,50 € 182,98 €   1.590,48 € 28,15€ 
ΣΜΗΜΑ 7: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ Μακθτικισ Εςτίασ 
(ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ - 
ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΑ) 4.898,50 € 599,95 € 68,04 € 5.566,49 € 97,97€ 
ΣΜΗΜΑ 8: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ Μακθτικισ Εςτίασ 
(ΕΙΔΘ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ) 2.251,50 € 249,60 € 79,56 € 2.580,66 € 45,03€ 
ΣΜΗΜΑ 9: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ Μακθτικισ Εςτίασ 
(ΓΛΤΚΑ ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΕΙΟΤ) 1.120,00 €   268,80 € 1.388,80 € 22,40€ 
ΣΜΗΜΑ 10: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
του  ΚΕ.Κ.Π.Α. (ΕΙΔΘ 
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ – 
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ)  17.908,43 € 2.253,35 € 138,00 € 20.299,78 € 358,17€ 
ΣΜΗΜΑ 11: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
του  ΚΕ.Κ.Π.Α (ΦΡΟΤΣΑ - 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 16.900,70 € 2.197,09 €   19.097,79 € 338,01€ 





  

ΣΜΗΜΑ 12: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
του  ΚΕ.Κ.Π.Α (ΕΙΔΘ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) 13.627,15 € 1.771,53 €   15.398,68 € 272,54€ 
ΣΜΗΜΑ 13: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
του  ΚΕ.Κ.Π.Α 
(ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΑ) 8.581,50 € 1.115,60 €   9.697,10 € 171,63€ 

ΣΜΗΜΑ 14: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
του  ΚΕ.Κ.Π.Α (ΑΡΣΟ) 5.599,88 € 727,98 €   6.327,86 € 112,00€ 
ΣΜΗΜΑ 15: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
του  ΚΕ.Κ.Π.Α (ΕΙΔΘ 
ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ) 3.982,27 € 517,70 €   4.499,97 € 79,65€ 
ΣΜΗΜΑ 16: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
του  ΚΕ.Κ.Π.Α (ΓΑΛΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ) 3.699,00 € 480,87 €   4.179,87 € 73,98€ 
ΣΜΗΜΑ 17: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ  ΔΘΚΕΑ   (ΣΡΟΦΙΜΑ 
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ) 1.699,40 € 140,40 € 148,66 € 1.988,46 € 33,99€ 
ΣΜΗΜΑ 18: Προμικεια 
τροφίμων για τισ ανάγκεσ 
τθσ  ΔΘΚΕΑ   (ΓΑΛΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ) 2.640,00 € 343,20 €   2.983,20 € 52,80€ 
ΣΜΗΜΑ 19:  Προμικεια 
τροφίμων-γάλακτοσ για τισ 
ανάγκεστθσ χολικισ 
Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  του Διμου 
Αλμωπίασ (ΓΑΛΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ) 7.040,00 € 915,20 €   7.955,20 € 140,80€ 
ΣΜΗΜΑ 20: Προμικεια 
τροφίμων-γάλακτοσ για τισ 
ανάγκεσ θσ χολικισ 
Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Διμου 
Αλμωπίασ (ΓΑΛΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ) 2.420,00 € 314,60 €   2.734,60 € 48,40€ 

 

 

9. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ  

Προςφορζσ που δεν καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα και τα είδθ του κάκε τμιματοσ  τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται απαράδεκτεσ και απορρίπτονται.   

 

10. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Οι προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα 

τμιματα, για το ςφνολο όμωσ των ειδϊν του κάκε τμιματοσ.  Δθλαδι κα γίνονται δεκτζσ 

προςφορζσ, για το ςφνολο των τμθμάτων, ι για κάκε τμιμα  ξεχωριςτά, ι για οποιανδιποτε 

ςυνδυαςμό τμθμάτων των προσ προμικεια ειδϊν.    





  

 

11. Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ: Ενδεικτικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ (δϊδεκα μινεσ) από 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  Λόγω τθσ φφςθσ των προϊόντων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

παραδίδει τα είδθ τμθματικά ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των ανακετουςϊν αρχϊν και 

ςε διάφορα ςθμεία παράδοςθσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ αυτϊν.  

 

12. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων 

οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ,  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και νόμιμα κατζχουν τθν άδεια για άςκθςθ δραςτθριότθτασ 

ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 

κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ το Σ.Ε.Τ.Δ.  

 

13. Κριτήριο ανάθεςησ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) που κα προκφπτει μετά τθν ενιαία ποςοςτιαία 

ζκπτωςθ ανά τμθματικό προχπολογιςμό: 

Α) Για τα είδθ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 του Ν. 3438/2006 (ελαιόλαδα, 

οπωροκθπευτικά, κρζατα κλπ)   το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςησ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ 

διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ των ειδϊν, όπωσ προςδιορίηεται από το Τμήματοσ 

Εμπορίου & τουριςμοφ τησ Δ/νςησ Ανάπτυξησ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Πζλλασ ή του 

εκάςτοτε αρμόδιου φορζα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία,  κατά τθν θμζρα 

παράδοςθσ αυτϊν. 

Β) Για τα υπόλοιπα είδθ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για τα είδθ 

που διαμορφϊνονται με ελεφκερθ τιμι ςτο εμπόριο ( μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςησ 

επί τοισ εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου τησ μελζτησ), ςτο ςφνολο  των ειδϊν του  

κάκε τμιματοσ   ειδϊν τροφίμων. 

 

14. Διαδικαςία ανάθεςησ: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με θλεκτρονικό τρόπο μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016, 

 

 

 

 

 





  

15. Τποβολή προςφορϊν μζςω ΕΗΔΗ: 

 
Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολι προςφορϊν : 26/06/2020, ημζρα Παραςκευή και ϊρα 

16:01π.μ. 

Καταλυτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 10/07/2020 και ϊρα 23:59 μμ. 

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν (Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ): Tθν τζταρτθ εργάςιμθ 
θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ςυγκεκριμζνα  
16/07/2020 ημζρα Πζμπτη και ϊρα 10:00 π.μ. , ςτο Γραφείο Προμθκειϊν 
 
Θ αποςφράγιςθ κα γίνει παρόντων των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ και των μελϊν τθσ 
οριςκείςασ  επιτροπισ.  
 
16. Παραλαβή προςφορϊν: 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  
προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ 
τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
17. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: 360 θμερϊν  από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ 

 

18. Γλϊςςα ςφνταξησ προςφορϊν: Ελλθνικι 

 

19. Χρηματοδότηςη:  

Φορείσ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: είναι α) ο Δήμοσ Αλμωπίασ β) το Νομικό 

Πρόςωπο Κζντρο Κοινωνικήσ Προςταςίασ Αλληλεγγφη  (ΚΕ.Κ.Π.Α.) Δήμου Αλμωπίασ , γ) το 

Νομικό Πρόςωπο Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηςη Αλμωπίασ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) Δήμου Αλμωπίασ, 

δ) το Νομικό Πρόςωπο χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Αλμωπίασ και 

ε) το Νομικό Πρόςωπο χολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Αλμωπίασ 

για τθ κάλυψθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ ζχει εγγραφεί ςχετικι πίςτωςθ για το 

ζτοσ 2020 και κα εγγραφεί ςχετικι πίςτωςθ για το ζτοσ 2021 ςτουσ οικείουσ 

προχπολογιςμοφσ  των Φορζων 

 

20. Προδικαςτικζσ προςφυγζσ: Προςφυγι μπορεί να υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν.4412/2016.   
 
 
21. φναψη ςφμβαςησ: Ο προμθκευτισ που ανακθρφςςεται ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να υπογράψει επιμζρουσ ςυμβάςεισ με το Νομικό Πρόςωπο για τισ ποςότθτεσ τισ οποίεσ 
ζκαςτο ζχει αιτθκεί και ανάλογα με τον Σμθματικό Προχπολογιςμό για τον οποίο ο ανάδοχοσ 
ζχει κατακζςει προςφορά 
 
 
 
 





  

22. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, ίςθ με ποςοςτό 2% επί του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ, χωρίσ το Φ.Π.Α., 
δθλαδι ποςοφ  τρείσ τρεισ   χιλιάδεσ εκατόν δϊδεκα ευρϊ και εβδομήντα επτά  λεπτά 
(3.112,77 €) για το ςφνολο των τμθμάτων.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου.  
Κακϊσ το αντικείμενο είναι διαιρετό το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ μπορεί 
να διαμορφωκεί διαφορετικά ανάλογα με το τμιμα/τμιματα που αφορά. Σο ποςό τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ανά τμθματικό προχπολογιςμό αναλφεται ςτο τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ 
άρκρο  2.2.2 και ςτθν ωσ άνω παρ. 8. 
 
23. Δημοςιεφςεισ: Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται  ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ).  Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ καταχωρείται ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ..: 
http://www.promitheus.gov.gr.  
Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  
ε δφο εβδομαδιαίεσ περιφερειακζσ εφθμερίδεσ του Ν. Πζλλασ  
 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει 
τον ανάδοχο τθσ διαδικαςίασ ςφμφωνα με  
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 του Ν. 3548/2007. Εφόςον θ ςφμβαςθ υποδιαιρείται 
ςε τμιματα, θ Ανακζτουςα Αρχι κα επιμερίςει τθ δαπάνθ δθμοςιεφςεων ανά τμιμα, 
αναλογικά και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ. 
Σμιμα 1: 21,04%,   Σμιμα 2: 3,34%,   Σμιμα 3: 5,37%,   Σμιμα 4: 3,49%,   Σμιμα 5: 6,50%, 
Σμιμα 6: 0,90%,   Σμιμα 7:  3,15%, Σμιμα 8: 1,45%,  Σμιμα 9: 0,72%,  Σμιμα 10: 11,51%, 
Σμιμα 11: 10,86%, Σμιμα 12: 8,76%,  Σμιμα 13: 5,51%,  Σμιμα 14: 3,60%, Σμιμα 15: 2,56%, 
Σμιμα 16: 2,38%, Σμιμα 17: 1,09%, Σμιμα 18:  1,70%, Σμιμα 19: 4,52% , Σμιμα 20: 1,55%. 
 
Θ Διακιρυξθ, τα Παραρτιματα αυτισ και τα ςυνοδευτικά  δικαιολογθτικά κα καταχωρθκοφν  
ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : 
www.dimosalmopias.gov.gr     
 

 

Ο Δήμαρχοσ Αλμωπίασ 

                                                   

ΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΟ 

                                                              

 

 

   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosalmopias.gov.gr/
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