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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών της 

προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

 

Με την υπ’ αριθμ.7/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής κηρύχθηκε άγονος ο 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 654/2016 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής για τος ομάδες τροφίμων: 

− Δ1 (είδη αρτοποιείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής» 

− Ζ1 (είδη παντοπωλείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής» 

− Ζ2 (είδη παντοπωλείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Κερατέας» 

Με την υπ’ αριθμ.36/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με χρήση της πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατ’ εφαρμογή των άρθρων 32 και 106 του Ν.4412/2016 για τις ομάδες τροφίμων Δ1, Ζ1 και 

Ζ2. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 24.468,70 €, πλέον ΦΠΑ ήτοι 28.840,65 €. 

Αναλυτικά: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 7.912,50 € 9.396,53 € 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.278,10 € 9.722,06 € 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.278,10 € 9.722,06 € 

ΣΥΝΟΛΟ 24.468,70 € 28.840,65 € 

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις 

προσφορές τους ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και με τους όρους της αριθμ.21/2016 μελέτης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και της υπ’ αριθμ. 654/2016 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, προσκομίζοντας 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν. 



Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία και μοναδική προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων, 

είτε για ορισμένες ομάδες, ωστόσο για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων 

τροφίμων για τις οποίες συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της 

Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 

μετάφραση. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε 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 Ι 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. 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: 

 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

21 Απριλίου 2017 

Ημέρα Παρασκευή 

24 Απριλίου 2017 

Ημέρα Δευτέρα,  

ώρα 09:00 

3 Μαΐου 2017 

Ημέρα Τετάρτη,  

ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λαυρεωτικής, 

καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, αρμόδιοι υπάλληλοι: Αικ. 

Ντελή, τηλέφωνο: 2292 3 20145, e-mail: nteli@lavrio.gr - Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 2292 3 20 147, e-mail: 

nitsa@lavrio.gr.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

(www.lavreotiki.gr). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 


