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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

«Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2022-2023)» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.594,16 ευρώ με ΦΠΑ13% 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, 

διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης, την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016 δηλαδή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη μέση τιμή Λιανικής όπως 
θα προκύπτει από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου 
&τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Αργολίδας, για τα είδη ελαιολάδου και κρεοπωλείου. Για 
είδη αρτοπωλείου, παντοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου και φρέσκου παστεριωμένου 
γάλατος, η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στις ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού της 
μελέτης, για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 85.594,16€ με Φ.Π.Α. 13%, και 
υποδιαιρείται στα κάτωθι:   
Α. Ο π/υ της Προμήθειας τροφίμων Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και 
Παιδείας για χρονική διάρκεια ενός έτους για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών ποσού 40.055,76€. 
Β. Ο π/υ της Προμήθειας τροφίμων για το Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης  Πολιτισμού & 
Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας για την παρασκευή Συσσιτίων ποσού 23.803,80€. 
Γ.   Ο π/υ  της Προμήθειας Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δ. Ερμιονίδας για χρονική 
διάρκεια ενός έτους ποσού  21.734,60€ .  
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 175694 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  22/11/2022 και ώρα 15:00:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  07/12/2022 και ώρα 23:30:00 

 
Τα CPV της προμήθειας είναι τα εξής: 15000000-8, 15300000-1, 15100000-9, 03311000-2, 
15411110-6 , 15811000-6 , 15500000-3. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. για 
τις  ομάδες ειδών της μελέτης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην διακήρυξη.   
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, www.ermionida.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 
που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 
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