
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑ  06/02/2020  
∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ.:747 

 

Ταχ. ∆/νση: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ  
Πληροφορίες: α. Τσαβίδης Κωνσταντίνος (Δημαρχείο)   
Τηλ.:: 2655360348 

β. Πέτρου Αικατερίνη (ΚΕΠΑΠΑ) 

Τηλ.: 2655360357 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας 

προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «Προμήθεια ειδών 

διατροφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής 

Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ, για τα έτη 2020 και 

2021», προϋπολογισμού  113.005,07ευρώ με το Φ.Π.Α.  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κόνιτσας 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πλ. Δημαρχείου 1 

Ταχ.Κωδ.: 44100 

Τηλ.: 2655360348 

Fax: 2655024000 

E-mail: ktsavidis@konitsa.gr 

Ιστοσελίδα: www.konitsa.gr 

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

σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.konitsa.gr. Επίσης το σύνολο 

των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και 

στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr). 

3. Κωδικός CPV: 15511000-3, 15800000-6, 15411110-6, 15331170-9, 

15300000-1, 15811000-6, 15110000-2, 15112130-6, 03142500-3, 15131130-5, 

15131400-9, 15220000-6 

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

«προμήθεια τροφίμων (ειδών φρέσκου γάλακτος, παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

αρτοποιείου, κρεοπωλείου, κοτόπουλων – αυγών – λουκάνικων – σουβλακίων, 

ιχθυοπωλείου, ζαχαροπλαστείου) ετών 2020 και 2021» για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: 
Ομάδα 1: Φρέσκο γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 

Κόνιτσας προϋπολογισμού 7.565,73 € πλέον Φ.Π.Α. 983,55€ 

 Ομάδα 2: Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου 

Κόνιτσας προϋπολογισμού 18.673,37€ πλέον Φ.Π.Α. 2.538,52€ 

Ομάδα 3: Είδη Οπωροπωλείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου 

Κόνιτσας προϋπολογισμού 6.911,70€ πλέον Φ.Π.Α. 898,52€ 

Ομάδα 4: Είδη αρτοποιείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου 

Κόνιτσας προϋπολογισμού 5.130,00€ πλέον Φ.Π.Α. 666,90€ 

Ομάδα 5: Είδη κρεοπωλείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου 

Κόνιτσας προϋπολογισμού 11.842,00€ πλέον Φ.Π.Α. 1.539,46€ 

Ομάδα 6: Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα – σουβλάκια για τις ανάγκες της 

Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας προϋπολογισμού 5.563,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

723,19€ 

 Ομάδα 7: Είδη ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου 

Κόνιτσας προϋπολογισμού 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 195,00€ 

Ομάδα 8: Είδη ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου 

Κόνιτσας προϋπολογισμού 3.028,00€ πλέον Φ.Π.Α. 393,64€ 

 Ομάδα 9: Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ προϋπολογισμού 

16.796,34€ πλέον Φ.Π.Α. 2.218,75€ 

Ομάδα 10: Είδη  Οπωροπωλείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ προϋπολογισμού 

4.866,92€ πλέον Φ.Π.Α. 632,70€ 
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Ομάδα 11: Είδη αρτοποιείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ προϋπολογισμού 

4.773,66€ πλέον Φ.Π.Α. 620,58€ 

 Ομάδα 12: Είδη ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ προϋπολογισμού 

409,16€ πλέον Φ.Π.Α. 53,20€ 

Ομάδα 13: Είδη κρεοπωλείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ προϋπολογισμού 

9.718,00€ πλέον Φ.Π.Α. 1.263,34€ 

Ομάδα 14: Κοτόπουλα - αυγά για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ προϋπολογισμού 

3.097,20€ πλέον Φ.Π.Α. 402,64€ 

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, 

είτε για οποιαδήποτε  ομάδα θέλει από τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, αρκεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

5. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες. 

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς       

υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή   

προσφορά  

γ) συνεταιρισμοί  

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής: 

Αναλυτικότερα: 

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά με ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην ενδεικτική 

τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. 

8. 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 7η του μηνός Φεβρουαρίου 2020 και η ώρα έναρξης 

η 11:00π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22η Φεβρουαρίου 2020 

και η ώρα λήξης 12:00π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες. 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο 

Δήμος Κόνιτσας και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ. Η δαπάνη για την εν 

λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. : 20-6063, 70-6481.01, 70-6481.02, 70-

6481.03, 70-6481.04, 70-6481.05, 70.6481.06, 70.6481.07 του προϋπολογισμού 

δαπανών του Δήμου Κόνιτσας ετών 2020 και 2021 και του Κ.Α. 02.10.6481 από τον 

προτεινόμενο για ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2020 και 2021 του 

ΚΕΠΑΠΑ. 

12. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον 

Ελληνικό Τύπο,  στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.konitsa.gr, θα 

αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων 

στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει. 

                                                           

                                        Ο Δήμαρχος 

 

 

                                         Νικόλαος Β. Εξάρχου 
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