
 

   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ζωγράφου, 26/07/2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 19040 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                 

Διεύθυνση         :   Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα               :   Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση        :   Γ. Ζωγράφου 7 

Πληροφορίες :   Λυμπιτάκης Α. 

Τηλέφωνο         :   213-2024293 

E-mail :   dimoszografou@gmail.com 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών συσσιτίων 

(παντοπωλείου, ελαιόλαδου, κατεψυγμένων και αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου) για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ζωγράφου» με κριτήρια κατακύρωσης: α) για τα είδη συσσιτίων 

(παντοπωλείου, αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος και β) για το ελαιόλαδο και τα κατεψυγμένα (είδη 

κρεοπωλείου), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός είναι 173.672,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (19.428,50€) και 24% (5.813,28€) δηλ. 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 198.913,78€. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς CPV: 15800000-6, 15411110-6, 

15112130-6 και 15810000-9.   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(αρ. 135134).   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30/08/2021, 11.00 π.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: Παρασκευή 03/09/2021, 11.00 π.μ. 

 

Με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί εγγύηση συμμετιοχής ποσού που αντιστοιχεί στο 2% επί της 

εκτιμώμενης αξίας του/των τμήματος/τμημάτων. 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, του Ν. 

3801/09 και της υπ’αριθμ. 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. 

Διακυβέρνησης. 

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του 

διαγωνισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο, 

καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Κωστοπούλου Ελ. 210-7775538, 

Μπαλτσιάκη Π. και Λυμπιτάκης Α. 213-2024293). 

 

       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ 
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