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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 Ο ∆ήµος Πειραιά  διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιµής, για την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά  ετών 

2022,2023,2024, προϋπολογισµού δαπάνης 946.475,20 € πλέον ΦΠΑ , σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. (CPV: 15511000-3) 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι  ο ∆ήµος Πειραιά. 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 

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

που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο 

βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 

7 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 

Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην 

αναλυτική διακήρυξη. 

           Τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των συµµετεχόντων, προσδιορίζονται 

αναλυτικά στο πλήρες κείµενο της διακήρυξης. 

            Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις  (24) µήνες σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στη διακήρυξη και τη µελέτη της υπηρεσίας 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 

διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και θα 

υποβάλλονται σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη.  

 Η εγγύηση συµµετοχής των υποψήφιων αναδόχων ανέρχεται σε ποσοστό 2% της 

αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισµού ήτοι ποσού 18.929,50€.   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην αναλυτική διακήρυξη. 

Ένδικα βοηθήµατα µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα 

στο άρθ. 3.4. της διακήρυξης. 

          Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 
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• Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων: 15/12/2021 

• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 23/12/2021 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/12/2021 και ώρα 08:00 

• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   21/1/2022 και ώρα 14:00. 

 

             Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 

Επιθεώρησης Εργασίας της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης (τηλ.213-2022248) 

στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (τηλ. 213-2022089-2107) και  στο 

Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 

             Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το Τµήµα Προµηθειών, από το δηµόσιο 

διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr καθώς και από την επίσηµη  πλατφόρµα του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr . 

 Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευθεί στον Tύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης  θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

 

         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

            ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     

 

           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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