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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

     Ο Δήμος , θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την “ προμήθεια τροφίμων (Είδη Αρτοποιείου & 

Ζαχαροπλαστικής),  συνολικού προϋπολογισμού 44.759,30€ (με το ΦΠΑ 13% ) 

προϋπολογισμού ετών 2020-2023.                               

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια την 

26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  .  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 

της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

Οι προσφορές θα  συνταχθούν  στην ελληνική γλώσσα. 



ΑΔΑ: 6ΨΛ3ΩΞ3-ΝΒΓ



         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του 

διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου ( 1ος 

όροφος), επί της οδού Καλαμβόκη 2α- Μελίσσια   τηλ 213 2050070,email 

:milona@melissia.gr 

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης και η Περίληψή της, θα αναρτηθούν   στην  ιστοσελίδα 

του Δήμου , στη δ/νση  www.penteli.gov.gr (Διαγωνισμοί Προκηρύξεις ). 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  θα  αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα παραμείνει 

αναρτημένο μέχρι 26/10/2020 ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα.  

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  

Εσωτερική Διανομή:    

1.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

              

                                                                                                                                ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

http://www.penteli.gov.gr/
http://www.aigaleo.gr/
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