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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
 Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 Γραφείο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 
 Πληροφορίες: Ουρανού Δέσποινα 
 τηλ. 213 208 5569 
Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 172 35 
 Email:supplies@dafni-ymittos.gov.gr 

Δάφνη, 21/12/2022 
Αρ. Πρωτ : 15466 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,

    Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ & ΤΥΠΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

                                            με τίτλο:“ Προμήθεια ειδών διατροφής» ” 

 

Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό
διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια ειδών διατροφής για το Α & Β ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ ,Α΄&
Β΄ΚΑΠΗ ΥΜΗΤΤΟΥ ,2ος,3ος,4ος,5ος,6ος,7ος Βρεφονηπιακούς του ΟΚΠΔΥ του Δήμου Δάφνης - 
Υμηττού, συνολικής  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 135.616,95 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) με δικαίωμα προαίρεσης 10% (ήτοι συνολικά 149.178,64 €) του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023 του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής 
Δάφνης -Υμηττού,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάση τιμής επί των ειδών Ζαχαροπλαστείου, Αρτοπωλείου,Παντοπωλείου με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
,Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού για τα είδη Οπωροπωλείου ,Κρεοπωλείου, Κατεψυγμένων
ψαρικών και λαχανικών καθώς και του ελαιόλαδου, σύμφωνα με την 25-19/08/2022  μελέτη της
παρούσας διακήρυξης. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού, Κωδικός NUTS: EL 303, 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α., 

Οδός: Έλλης 16 & Κανάρη, T.K..: 17235, 

Πληροφορίες: Ουρανού Δέσποινα, Τηλ.: 2132085569  

E-mail: supplies@dafni-ymittos.gov.gr, Ιστοσελίδα: https://www.dafni-ymittos.gov.gr, 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση κι ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει

στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr) για το διαγωνισμό με Α/Α 173601 και στην ιστοσελίδα

του Δήμου https://www.dafni-ymittos.gov.gr.  

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

3.1. H υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων: 

(CPV):15811000-6,15511100-4,15812100-4,03142500-3,15411110-6.03311000-2,15110000-2,
03221200-8, 15800000-6. 
3.2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 303 
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3.3. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο   “ Προμήθεια ειδών διατροφής»
”σύμφωνα με την υπ αρ. 25-19/08/2022  μελέτη του ΟΚΠΔΥ του Δήμου Δάφνης - Υμηττού
και την από 09-12-2022 υπ’ αρ. 264/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με
ΑΔΑ 6ΙΖ6Ω9Φ-ΛΔΖ ως προς την έγκριση της διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και
των όρων της διακήρυξης. 

3.4. Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο 
Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 10.6484.0001 και 60.6484.0001 σχετικές
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023 του Οργανισμού
Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης -Υμηττού.  

3.5.  Ηδιάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)μήνες ,αρχής γενομένης από την υπογραφή
της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 

4. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής και εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές ,όπως αυτές αναφέρονται στην Τεχνική
έκθεση του ΟΚΠΔΥ ανά ομάδα της προμήθειας. 

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έλαβε συστημικό αριθμό

173601, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12.00  

6. Προδικαστικές προσφυγές: Αρμόδιος φορέας: είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών (ΑΕΠΠ): (URL) http ://www.aepp-procurement.gr, Διεύθυνση :Λεωφ.Θηβών 198,

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216 & Ε-mail : 

aepp@aepp-procurement.gr. Ισχύουσες διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345-374) του ν.

4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α). 

7. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 169.499,44 € (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.). 

 Συνέπεια άμεσων αναγκών και εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 ,ανατίθενται

τμήματα του διαγωνισμού ανερχόμενα στα ποσά του κάτωθι πίνακα με την διαδικασία της

απευθείας ανάθεσης . 

Παράλληλα με το παρόν, διακηρύσσεται ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τα υπόλοιπα

τμήματα της μελέτης προϋπολογισμού ίσο με το υπολειπόμενο ποσό των 135.616,95

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με δικαίωμα προαίρεσης 10% (ήτοι συνολικά 149.178,64 €) του

τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
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