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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                    Άγιος Νικόλαος, 2/1/2023 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:  16 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
  
  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Αγίου Νικολάου και των 
Νομικών Προσώπων του διάρκειας δύο ετών: ΤΜΗΜΑ ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΟΚΥΔΑΝ» 

 
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου 

 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις 
ανάγκες του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών Προσώπων του διάρκειας δύο ετών: ΤΜΗΜΑ 
ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΟΚΥΔΑΝ», συνολικού προϋπολογισμού 37.050,01€ πλέον 4.816,50€ 
Φ.Π.Α. 13%, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 15% επί της εκτιμώμενης 
αξίας κάθε τμήματος. 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Οδός: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ, Ταχ.Κωδ.: 72100, Τηλ.: 2841340156 
E-mail: xliasou@dimosagn.gr, Ιστοσελίδα: www.dimosagn.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
3. Κωδικός CPV: 15811000-6 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 432 (Λασίθι) 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: Η προμήθεια ειδών 
αρτοποιίας του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν).  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.217,40€ χωρίς Φ.Π.Α. (πλέον 4.188,26 € 
Φ.Π.Α. 13%) μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 15%, το οποίο δύναται 
να ενεργοποιηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές. 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών, θα γίνεται τμηματικά 
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για 24 μήνες, με δυνατότητα παράτασης. 
8.Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
8.1 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, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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. 
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8.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
8.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 
9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
10. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/1/2023 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ. 
Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Τετάρτη 
25/1/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση θα αντιμετωπιστεί από Ιδίους Πόρους με 
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024 του Δήμου Αγίου 
Νικολάου και των φορέων. 
14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :179683 
Η παρούσα Περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 
4412/2016 : 

 σε μία τοπική εφημερίδα (Ανατολή) και 

 σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα (Νέα Επαρχία) 
ενώ  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα 
αναρτήηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο 
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosagn.gr στην 
διαδρομή: 
www.dimosagn.gr ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
15. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 644,00 € που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης άνευ Φ.Π.Α. και χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 
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