
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
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Fax                     : 2822022121 

 
 
 
  
 
 

Κίσσαμος, 31/10/2019 
Αρ.Πρωτ.: 10684 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ» 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Προμήθεια τροφίμων για 

τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου» προϋπολογισμού  32.715,41 ευρώ με το 

Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων 

Ταχ.Κωδ.: 73400 

Τηλ.: 28223-40215 

Telefax: 28220-22121 

E-mail: dkisamou@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.kissamos.gr 

Κωδικός NUTS: EL 434 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης, μέσω της ιστοσελίδας www.kissamos.gr. 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. 
 

3. Κωδικοί CPV: 15511000-3 «Γάλα», 15000000-8 «Τρόφιμα», 15300000-

1 «Φρούτα» 
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4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: EL 434 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες του Δήμου Κισσάμου» 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου 
Κισσάμου, η προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών 
Κισσάμου & Γραμβούσας, η προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του 
παιδικού Σταθμού Πλατάνου, η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των 
Παιδικών Σταθμών Κισσάμου & Γραμβούσας & η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για 
τις ανάγκες του παιδικού Σταθμού Πλατάνου.  
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕ
ΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜ
ΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.
Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Γάλα για τις 
ανάγκες του 
προσωπικού του 
Δήμου Κισσάμου 

14.778,52 1.921,
22 

16.699,74 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδη παντοπωλείου 
για τις ανάγκες των 
Παιδικών Σταθμών 
Κισσάμου & 
Γραμβούσας 

8.783,88 1.141,
90 

9.925,78 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδη παντοπωλείου 
για τις ανάγκες του 
Παιδικού Σταθμού 
Πλατάνου 

2.035,99 264,6
8 

2.300,67 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδη οπωροπωλείου 
για τις ανάγκες των 
Παιδικών Σταθμών 
Κισσάμου & 
Γραμβούσας 

2.716,99 353,2
1 

3.070,20 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδη οπωροπωλείου 
για τις ανάγκες του 
Παιδικού Σταθμού 
Πλατάνου 

636,30 82,72 719,02 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 

28.951,68 3.763,
73 

32.715,41 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε στο σύνολο της 
προμήθειας είτε σε ένα τμήμα είτε σε περισσότερα τμήματα των προς 
προμήθεια ειδών. 
 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται 

 

7. Διάρκεια σύμβασης:  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε: 
 Ένα (1) έτος για το τμήμα «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του 

προσωπικού του Δήμου Κισσάμου» 
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 Από την υπογραφή της και έως 31/7/2019 για το τμήμα «Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Κισσάμου & 
Γραμβούσας» 

 Από την υπογραφή της και έως 31/7/2019 για το τμήμα «Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Πλατάνου» 

 Από την υπογραφή της και έως 31/7/2019 για το τμήμα «Προμήθεια ειδών 
οπωροπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Κισσάμου & 
Γραμβούσας» 

 Από την υπογραφή της και έως 31/7/2019 για το τμήμα «Προμήθεια ειδών 
οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Πλατάνου» 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

όπως αναλύεται στο άρθρο 2.2.1 της υπ’ αρ. 10683/31-10-2019 Διακήρυξης. 

 

 

9. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί: 

 με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα τμήματα: «Προμήθεια γάλακτος για τις 
ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Κισσάμου», «Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Κισσάμου & 
Γραμβούσας» & «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του 
Παιδικού Σταθμού Πλατάνου» 

 με το κριτήριο του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης στην εκάστοτε νόμιμα 
διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη μέση λιανική τιμή του κάθε είδους την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου για τα 
τμήματα: «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών 
Σταθμών Κισσάμου & Γραμβούσας» & «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για 
τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Πλατάνου» 

 

 

10. Παραλαβή προσφορών:  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κισσάμου, ταχ. Διεύθυνση 

Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων, Τ.Κ.: 73400, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 

2019, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής 

των προσφορών η 12:00 μ.μ. 
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11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Πέντε (5) μήνες από την επομένη διενέργειας 

του διαγωνισμού 

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

13. Χρηματοδότηση:  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 10-6063.001, 60-
6063.001, 60-6063.003, 15-6063.002, 20-6063.001, 30-6063.001, 15-
6481.001, 15-6481.004 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2019 & 2020 του Δήμου Κισσάμου. Η συνολική δαπάνη για 
την εν λόγω προμήθεια έχει υπολογιστεί στο ποσό 32.715,41 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/2019 Μελέτη του 
Δήμου Κισσάμου. 

Η δαπάνη κατανέμεται ανά έτος ως εξής:  

 Για το έτος 2019: 2.926,08 € με Φ.Π.Α. 

 Για το έτος 2020: 29.789,33 € με Φ.Π.Α. 

 

14. Ενστάσεις:  Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

127 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (σχετικό το άρθρο 3.4 της 

υπ’ αρ. 10683/31-10-2019 διακήρυξης) 

 

 

15. Δημοσιεύσεις:  

  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα 

στην εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» 

 

Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.kissamos.gr 

 

 

       Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

 

                                                                         Μυλωνάκης Γεώργιος 
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