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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  O Αντιδήμαρχος  Κατερίνης 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των 
Νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 245.948,90 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 31.996,71 
ευρώ, σύνολο 277.945,61 ευρώ, με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 
άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή. 
Τα είδη της προμήθειας είναι: ΤΜΗΜΑ 1. Είδη παντοπωλείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 25.903,50€ πλέον 
ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 2. Είδη κρεοπωλείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 13.780,00 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 3. Κοτόπουλα 
ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 5.760,00 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 4. Τυροκομικά ΟΠΠΑΠ, πρ/σμού 12.480,00 € πλέον 
ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 5. Γαλακτοκομικά ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 7.010,00 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 6. Είδη 
αρτοποιείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 25.695,00 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 7. Οπωρολαχανικά ΟΠΠΑΠ, ενδ. 
πρ/σμού 30.728,30 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 8. Είδη ζαχαροπλαστείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 1.485,00 € 
πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 9. Ελαιόλαδο ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 4.940,00 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 10. Είδη 
παντοπωλείου για εκδηλώσεις ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 2.834,15 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 11. Γάλα 
προσωπικού ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 18.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 12. Είδη παντοπωλείου ΔΗΚΕΔΗΚ 
ενδ.  πρ/σμού 20.311,05 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 13. Είδη κρεοπωλείου ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 7.729,00 
€ πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 14. Κοτόπουλα ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 4.646,00 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 15. 
Τυροκομικά – Γαλακτομικά  ΔΗΚΕΔΗΚ, πρ/σμού 19.791,75 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ  16. Είδη αρτοποιείου  
ΔΗΚΕΔΗΚ,  ενδ.  πρ/σμού 27.200,00 €  πλέον  ΦΠΑ,  ΤΜΗΜΑ  17.  Οπωρολαχανικά ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 
12.474,75 € πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 18. Είδη ζαχαροπλαστείου ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 1.920,00 € πλέον 
ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 19. Ελαιόλαδο  ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 3.260,40 € πλέον ΦΠΑ. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα 
αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του τμήματος. Η δαπάνη για την προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί 
από ιδίους πόρους. Η διάρκεια των  συμβάσεων ορίζεται  σε δώδεκα μήνες,  με δυνατότητα παράτασης 
για έξι μήνες χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της 
σύμβασης. 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
καθώς και του νομικού πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται 
η   30.01.2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 23:00. 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, τα 
οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 
25 του Ν 4412/2016. 
Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτών (4.918,98 ευρώ). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή 
περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό 4% 
επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.  
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η Ιωαννίδου Ανατολή, 
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τηλ. 2351350435, e-mail : anatoli.ioannidou@katerini.gr .Τα συμβατικά τεύχη θα βρίσκονται στην 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 180398.  
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