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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40
Πόλη: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 14234
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: l.polyzos@neaionia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132000456-459
Φαξ:  +30 2102776131
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.neaionia.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.neaionia.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.neaionia.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2023

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια τροφίμων της Δημοτικής Κατασκήνωσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
λειτουργίας της το καλοκαίρι του 2023, των οποίων η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 
84.498,98 € με τον αντίστοιχο ανά κατηγορία Φ.Π.Α. όπως περιγράφεται στην με αριθ. πρωτ.4193/15-2-2023 
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μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 74 683.95 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
1) Προμήθεια ελαιολάδου (Με ποσοστό έκπτωσης)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411110 Ελαιόλαδο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το Ελαιόλαδο, πρέπει να είναι εγχώριο, Α’ Ποιότητας τύπου Έξτρα Παρθένο, σε συσκευασίες των πέντε (5) 
λίτρων. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε περί τροφίμων, ισχύουσες 
διατάξεις. Θα πρέπει να είναι με άμεμπτη γεύση και οξύτητα όχι ανώτερη του προβλεπόμενου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 111.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
2) Προμήθεια αυγών (Με ποσοστό έκπτωσης)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03142500 Αυγά
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Θα είναι ποιότητας Α’, ωοσκοπημένα, άνω των 55 γρ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 235.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
3) Προμήθεια ειδών μαναβικής (Με ποσοστό έκπτωσης)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03221200 Οπωροκηπευτικά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται είδη Μαναβικής.
Τα προϊόντα χωρίζονται σε:
3α Λαχανικά σε κιλά
3β ΦΡΟΥΤΑ
3γ Λαχανικά σε τεμάχια
3δ Αρωματικά βότανα σε τεμάχια
3ε Αρωματικά βότανα σε κιλά
2) Τα προϊόντα πρέπει να είναι εγχώρια και θα παραγγέλλονται δύο (2) ημέρες πριν την παράδοσή τους και θα 
παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άμεσης κατανάλωσης και θα πληρούν τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 824.45 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
4 Προμήθεια κρεάτων – κρεατικών
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15119000 Διάφορα κρέατα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
4α) Προμήθεια κρεάτων (με ποσοστό έκπτωσης)
4β) Προμήθεια κρεατικών(Λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια) (με χαμηλότερη τιμή)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 653.70 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
5 Προμήθεια Αναψυκτικών (με χαμηλότερη τιμή)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως Αναψυκτικά περιλαμβάνουν χυμούς φρούτων και αναψυκτικά 
(Πορτοκαλάδα).
2) Τα προϊόντα, θα παραγγέλνονται 2 ημέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της 
Αποθήκης της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
3) Ο φυσικός χυμός θα πρέπει να είναι σε συσκευασίες tetrapack του ενός λίτρου που θα το διατηρούν 
προστατευμένο και αναλλοίωτο. Θα πρέπει να από 100% φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και 
συντηρητικών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 095.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
6) Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15612500 Προϊόντα αρτοποιίας
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
6α) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (με χαμηλότερη τιμή)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγμένα τρόφιμα. (Βάσεις πεϊνιρλί και πίτες για σουβλάκια.)
6β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (με χαμηλότερη τιμή)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
1)Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγμένα τρόφιμα.
Ψάρι (fish sticks.)
6γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(με ποσοστό έκπτωσης)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγμένα τρόφιμα.
2) Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της Δημοτικής Κατασκήνωσης, Τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν 
επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και μη αποψυγμένα.
3) Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι κατεψυγμένα, Α’ ποιότητας και να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 901.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
7) Προμήθεια Παγωτών (με χαμηλότερη τιμή)
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15555100 Παγωτό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια Παγωτών (με χαμηλότερη τιμή)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως Παγωτά
2) Τα Παγωτά θα παραγγέλνονται 2 ημέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της 
Αποθήκη της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άμεσης κατανάλωσης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 172.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Με χαμηλότερη τιμή)
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
TMHMA 8o
Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (με χαμηλότερη τιμή)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως είδη παντοπωλείου
2) Τα είδη Παντοπωλείου θα παραγγέλνονται 2 ημέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο 
της Αποθήκης της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άμεσης κατανάλωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές 
τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 970.67 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
9 ΑΡΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811100 Ψωμί

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
TMHMA 9o
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ (με χαμηλότερη τιμή)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, φρέσκος, παραγωγής της ίδιας ημέρας, να είναι τύπου «χωριάτικος» και θα 
παρέχεται σε σκευάσματα των 750 έως 770 γρ.
Θα παραδίδεται σε καθημερινή βάση από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ. στη Δημοτική Κατασκήνωση Νέας 
Ιωνίας σε ποσότητες που θα καθορίζονται από τη διαχείριση της κατασκήνωσης την προηγούμενη ημέρα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 406.23 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
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IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/04/2023
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/04/2023
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΑΔΗΣΥ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,
Πόλη: ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.neaionia.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΕΑΔΗΣΥ.) συμφωνα με τα 
προβλεπομενα στο αρθρο 3.4 "Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία" της 
Διακηρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.neaionia.gr
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40
Πόλη: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 14234
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@neaionia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102000456-459
Φαξ:  +30 2102776131
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.neaionia.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/03/2023

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Tousert Natasa

mailto:procurement@neaionia.gr
www.neaionia.gr
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