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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου 

σχολικού έτους 2022-2023 » 
             

Ο Δήμαρχος Αλίμου 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Αλίμου σχολικού έτους 2022-2023» προϋπολογισμού 225.096,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ 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: GR300 

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. 

3. Κωδικός CPV: 15894210-6  

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL304 
 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 

ετοίμου φαγητού (πλήρες μεσημβρινό γεύμα) για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού 
Σχολείου Αλίμου για το σχολικό έτος 2022-2023. 

 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

 

7. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας :  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό 

προμήθεια είδη (γεύματα) από την έναρξη έως και την λήξη του σχολικού έτους 2022-2023 

και σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην σχετική μελέτη της υπηρεσίας 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.     

 

9.Υποδιαίρεση σε τμήματα: Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά 
μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.  

 
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 
 

11. 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 20.06.2022 και ώρα 13:00 

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 04.07.2022  και η ώρα λήξης 

13:00. 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» θα διενεργηθεί , την  Παρασκευή 08.07.2022  και ώρα: 11.00 π.μ  . 
 

 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα  (180) ημερών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος 

Αλίμου,  

 

15. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 

ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των 

προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

(άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016). 
 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
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