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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΙ∆Η 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΟΜΑ∆Α ΣΤ’) ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ.1 & ΣΤ.2» ΤΗΣ ΥΠΆΡ 5304/15.03.2018 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΛΙΜΟΥ 2018», χωρίς τροποποίηση της αρχικής ∆ιακήρυξης 

 

Ο ∆ήµαρχος Αλίµου 

 

∆ιενεργεί την διεξαγωγή ∆ιαγωνισµού µε ∆ιαπραγµάτευση µε σφραγισµένες 

προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την για την ανάθεση της προµήθειας 

«ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ( ΟΜΑ∆Α ΣΤ’) - ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ.1 & ΣΤ.2», ως τµήµατα 

της διαγωνιστικής διαδικασίας  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 2018» συνολικού προϋπολογισµού 25.357,96 € ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Αριστοτέλους 53, Άλιµος 

Ταχ.Κωδ.:174 55 

Τηλ.: 213-2008000 

Telefax: 213 2008142 

E-mail: info@alimos.gr  

Ιστοσελίδα: www.alimos.gov.gr 

Κωδικός NUTS: EL304 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης 

στη διεύθυνση διαδικτύου www.alimos.gov.gr. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

Άλιµος,17.12.2018 
Αριθ. Πρωτ:26918 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, 
Πληροφ: Ασηµίνα Πετράκη 
Τηλέφωνο: 213 2008099 
Ηλ. Ταχ.: m.petraki@alimos.gr 

Α∆Α : 75Χ1ΩΨΒ-ΩΑ5 
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3. Κωδικός CPV: 15612500-6  

 

4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης είναι η 

προµήθεια για τα « ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ» ( ΟΜΑ∆Α ΣΤ’)  ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ.1 & ΣΤ.2. 

 

5. Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας: Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα 

µήνες από την υπογραφή της. 

 

6. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή). 

 

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο 

µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του του του Ν.4412/2016, στις 08.01.2019 

ηµέρα ΤΡΙΤΗ. Η ηµέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 17.12.2018 και η 

ώρα έναρξης η 11:00 π.µ. Η ηµέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 

02.01.2019 και η ώρα λήξης 14:00.  

 

Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό, µπορεί να υποβάλλει προσφορά για το 

σύνολο των ειδών της οµάδας. 

 

8. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6481.0007 του 

προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2018 και 2019, του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί 

Παιδικοί Σταθµοί Αλίµου.  

 

9.  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: α)Οι προσφέροντες θα συµπληρώσουν το  

σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Πρόσκλησης για τη 

συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση & β) οι 

προϋποθέσεις της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής αναφέρονται στους όρους της 

υπ’ αρ. Πρωτ. 5304/15.03.218 αρχικής ∆ιακήρυξης.  

 

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 & οι όροι της υπ’ αρ. 

Πρωτ.5304/15.03.2018 της αρχικής ∆ιακήρυξης ( 18PROC002813038) για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 2018». 

 

10. ∆ηµοσιεύσεις: To πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης για συµµετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων ( ΚΗΜ∆ΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ: http://www.promitheus.gov.gr, στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση ( URL) : www. alimos.gov.gr. 

 

H περίληψη πρόσκλησης για συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης µε 

διαπραγµάτευση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) & στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση ( URL) : www. alimos.gov.gr. 
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Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και 

καταβάλλεται από αυτόν. 

 

 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

  

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ    

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

Γραφείο ∆ηµάρχου 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Τµήµα Προµηθειών 


