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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για 
την  «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου 
Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2020», με κριτήριο κατακύρωσης με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής: 
 
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 
και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης 
αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα 
εξής είδη: ελαιόλαδο (υποτμήμα 1.2) & κατεψυγμένα λαχανικά (υποτμήμα 1.3), αυγά 
(υποτμήμα 1.4), είδη κρεοπωλείου (τμήμα 2), είδη ιχθυοπωλείου (τμήμα 3), είδη 
οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά (τμήμα 4), και φρούτα (τμήμα 6) 
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη, ήτοι: είδη 
παντοπωλείου (υποτμήμα 1.1 & 1.5), είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (τμήμα 
5), χυμοί φρούτων (τμήμα 7), συσκευασμένα τρόφιμα (τμήμα 8), γάλα παστεριωμένο 
(τμήμα 9)  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:  
      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
      Α.Φ.Μ. 090160342 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου 
     ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δημ. Βερνάρδου 23 – 15235 Βριλήσσια  
      NUTS: EL301 – LAU1: GR300010 
      Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.vrilissia.gr    
     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213.2050523 – 213.2050543  
      ΦΑΞ:– 210.6825229 
      e-mail: katerina.k@vrilissia.gr  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
Στοιχεία λοιπών αναθετουσών αρχών - φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 

1) Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου 
Βριλησσίων», ΑΦΜ 997540899, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, έδρα: Λεωφ. Πεντέλης 
62 – 15235 Βριλήσσια τηλ. 2108105052 

2) Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», ΑΦΜ 
997540906, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, έδρα: Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη –  
15235 Βριλήσσια τηλ. 2108101511 





3) Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων», ΑΦΜ 997541061, 
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, έδρα: Δημ. Βερνάρδου 23 – 15235 Βριλήσσια 

4) Ν.Π.Δ.Δ. «2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων», ΑΦΜ 099371543, 
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, έδρα: Δημ. Βερνάρδου 23 – 15235 Βριλήσσια 

2. Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του 
Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2020» 

3. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:  
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αυτών αναφέρονται 
αναλυτικά στην 156/2019 μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας 
5. Συνοπτική περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 48.662,75€ πλέον 
ΦΠΑ (13% & 24%) 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»,  εκτιμώμενης αξίας  17.490,50€ πλέον ΦΠΑ 
(13%) 
ΤΜΗΜΑ 3: «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 10.104,60€ πλέον ΦΠΑ 
(13%) 
ΤΜΗΜΑ 4: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 14.784,30€ 
πλέον ΦΠΑ (13%) 
ΤΜΗΜΑ 5: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 
11.817,00€ πλέον ΦΠΑ (13% & 24%) 
ΤΜΗΜΑ 6 : «ΦΡΟΥΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 2.380,00€ πλέον ΦΠΑ (13%) 
ΤΜΗΜΑ 7 – «ΧΥΜΟΙ», εκτιμώμενης αξίας 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) 
ΤΜΗΜΑ 8 – «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 8.855,00€ πλέον 
ΦΠΑ (24%) 
ΤΜΗΜΑ 9 : «ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ», εκτιμώμενης αξίας 65.646,00€ πλέον 
ΦΠΑ (13%) 

6. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (9 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή 
για το σύνολο χωρίς περιορισμό 

7. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:  
182.740,15   ΕΥΡΩ   
  27.036,58   ΕΥΡΩ  (Φ.Π.Α. 13% & 24%):       
209.776,73   ΕΥΡΩ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ)   

8. Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 
συμφωνητικών και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα της 01/01/2020 έως 
31/12/2020 
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμφωνητικά με τους φορείς 
υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού.. 

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του 
προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 3.654,80 Ευρώ εφ’ όσον ο προσφέρων 
συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το 
συγκεκριμένο τμήμα ειδών για τα οποία θα συμμετέχει, ως αυτά καθορίζονται στη 
μελέτη 156/2019. 
Για την υπογραφή των συμφωνητικών, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες 
από το συνολικό συμβατικό χρόνο. 

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους της κάθε αναθέτουσας 
αρχής - φορέα υλοποίησης της προμήθειας 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού:  
Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.vrilissia.gr όπου 





παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.eprocurement.gov.gr ) 

12. .Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 27 
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η 
Ελληνική. 

13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες 
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών των 

προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 
συμπράξεων επιχειρήσεων και υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/16.. 

15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές.  

16. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης 
περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.  

 
 

        Ο Δήμαρχος Βριλησσίων 
 
 
 
       Μανιατογιάννης Ξενοφών 
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