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Τηλέφωνο         :   213-2024293 

E-mail :   prom@zografou.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών συσσιτίων 

(παντοπωλείου, τυροκομικών, ελαιόλαδου, κρεοπωλείου, κατεψυγμένων, αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου, 

έτοιμου γεύματος και οπωροπωλείου) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου», εκτιμώμενης 

αξίας σύμβασης 1.346.055,20€, πλέον Φ.Π.Α. 13% ποσού 168.588,97€ και Φ.Π.Α. 24%, ποσού 11.812,08€, ήτοι 

συνολικού προϋπολογισμού 1.526.456,25€.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού, η οποία θα προκύπτει ως εξής: Για τα είδη 

παντοπωλείου, τυροκομικών, αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου και έτοιμου γεύματος θα προσφέρεται η 

χαμηλότερη τιμή ανά είδος και για τα υπόλοιπα είδη, ήτοι το ελαιόλαδο, τα αυγά, τα κατεψυγμένα, τα είδη 

κρεοπωλείου και οπωροπωλείου θα προσφέρεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. 

 

Οι CPV της σύμβασης είναι: 15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής, 15540000-5 Τυροκομικά προϊόντα, 

15112130-6 Κοτόπουλα, 15111200-1 Μοσχαρίσιο κρέας, 15411110-6 Ελαιόλαδο, 15220000-6 Κατεψυγμένα 

ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών, 15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά, 15811100-7 Ψωμί, 

15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα, 15811511-1 Σάντουιτς, 

15321000-4 Χυμοί φρούτων, 15911100-8  Οινοπνευματώδη, 15982000-5  Αναψυκτικά, 39220000-0  Εξοπλισμός  

κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας, 03142500-3  Αυγά, 03221200-8 Οπωροκηπευτικά. 

 

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

διαγωνισμού 179801). Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 2% επί της 

εκτιμώμενης αξίας του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06/02/2023, ώρα 11.00 π.μ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Παρασκευή 10/02/2023, ώρα 11.00 π.μ. 

 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται καθημερινά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2024293, αρμόδιοι: Λυμπιτάκης Α., Μπαλτσιάκη Π., Κωστοπούλου Ελ. 

 

 

           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                

 

                                                                                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ 
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