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                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  7 / 12 /2017 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ :30615/8-12-17 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Τροφίμων , αναλωσίμων ειδών και παροχή γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας 

και της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου »προϋπολογισμού 62.895,05 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13 % & 24% (Α.Μ. 159/2017). 

Ο Δήμαρχος  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας διακηρύσσει ότι την 20/12/2017 

ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10.00 π. μ. έως 10.30 π. μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός 

διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης : 

 Α)  Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

αναλυτικότερα σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου, για τα  

είδη παντοπωλείου, αρτοσκευασμάτων & ειδών ζαχ/κης, γάλακτος, άρτου, 

αναψυκτικών, νερών,  Εξοπλισμού Κουζίνας και Αναλωσίμων ειδών και Βρεφικών 

Κρεμών . 

Β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσής του, με βάση τις ανώτερες τιμές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται 

κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα όπως αυτές ορίζονται στο δελτίο 

Πιστοποίησης Τιμών της Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα, Τμήμα 

Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει 

ΦΠΑ. για τα είδη οπωροπωλείου, ελαιόλαδου, κατεψυγμένων λαχανικών, 

κατεψυγμένων ψαριών , κατεψυγμένων κρεάτων και είδη κρεοπωλείου . 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Δεκελείας 97 την 

παραπάνω ημέρα και ώρα  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς 

και εταιρείες, εφόσον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων της 

Διακήρυξης. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 

Δήμο (Δεκελείας 97 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τμήμα προμηθειών -2ος 

όροφος) στα τηλέφωνα 213 2049067,066 ,068. 

Όσον αφορά τα τεύχη της δημοπράτησης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα 

λαμβάνουν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.neafiladelfeia.gr)     

                                                                  
                                                                     Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
                                                            ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΛΑΛΟΣ 
 
 


