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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              ΝΕΜΕΑ  27.12.2022   
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ                                                                     Αριθμ.πρωτ. 6906  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Προκηρύσσει  
Ανοικτό  επαναληπτικό  διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφοράς α) με βάση το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις % σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την 
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το Εβδομαδιαίο Δελτίο  Επισκόπησης τιμών 
για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία β) με τιμές μονάδος κατ’ 
είδος για τα υπόλοιπα είδη, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος  για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης για την  προμήθεια  με τίτλο   « Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών 
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου έτους 
2023»  εκτιμώμενης αξίας  45.065,22 € πλέον  Φ.Π.Α.    σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 όπως ισχύουν .   

1. Περιγραφή σύμβασης 
Η  σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 
 α) Η προμήθεια ειδών καθαριότητας 
CPV: 39830000-9 
Β) Η προμήθεια διάφορων προϊόντων διατροφής   
CPV:   15800000-6 
Γ) Η προμήθεια αρτοπαρασκευασμάτων 
CPV: 15811000-6 
Δ) Η προμήθεια κρέατος 
CPV: 15110000-2 (κρέας) 
Ε) Η προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών 
CPV: 15221000-3 
ΣΤ) Η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 
CPV: 15300000-1 (φρούτα, λαχανικά και συναφή προιόντα) 
Η) Η προμήθεια γάλατος 
 CPV: 15511000-3 (φρέσκο  γάλα) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των 
ποσοτήτων ή της πίστωσης. 

 Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή:Δήμος Νεμέας  

Κωδικός NUTS ΕL  652 

Διευθυνση :Παπακωνσταντίνου 39 Νεμέα 20500  

Αρμόδια  για πληροφορίες: κ.Μυττά Ιωάννα  

Τηλέφωνο 2746360119 
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email:nemeaota@otenet.gr 

Ιστοσελίδα:www. nemea.gr 

2. Χρηματοδότηση  

Η χρηματοδότηση προέρχεται: 
Για το Δήμο Νεμέας :  από δημοτικούς πόρους και ΚΑΠ για κάλυψη δράσεων 
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 
Για το ΝΠΔΔ :Δανιηλ Παμπούκης :από ιδίους πορους και  από επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ 
Για τα ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου 
Νεμέας:  από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 
3.Πρόσβαση στα έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυµούν να συμμετέχουν στον  ανοικτό  διαγωνισµό 
µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την ιστοσελίδα   του 
Δήμου Νεμέας www.nemea.gr  και από   τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr   

Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

4.Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

4.1..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) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ,   
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  
  

4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

5.Προθεσμία παραλαβής   προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18.01.2023 και ώρα 15:00    
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει την 23.01.2023 και 
ώρα  11:00  
6. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της  σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς ,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  που αναλογεί σε 
ποσοστό 1% (ένα) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. εφ’ 
όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων των υπό προμήθεια 
ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ 
Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών της μελέτης. 

 
7. Δημοσιεύσεις  
Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ , τα έγγραφα της 
σύμβασης της   Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:    
180535,  και στην   ιστοσελίδα   του Δήμου Νεμέας www.nemea.gr.   
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον 
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Ελληνικό Τύπο    
8.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών  
  
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΡΟΥΣΙΟΣ 
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