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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΗ.ΚΕ.Ω. ΚΑΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  63.654,91 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 
Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου 

 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΗ.ΚΕ.Ω. ΚΑΙ 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

63.654,91 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.» 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής α) στα είδη κρεοπωλείου (κρέατα, πουλερικά), 
ελαιόλαδο, κατεψυγμένα ψάρια και οπωρολαχανικά   το μεγαλύτερο δηλ. ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή του είδους στην  νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις 



διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 β) για τα υπόλοιπα είδη η χαμηλότερη 
τιμή. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Ωραιοκάστρου 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Έδρα: Ωραιόκαστρο 
Ταχ.Κωδ.: 57013 
Τηλ.: 2313304092 
Telefax: 2310697897 
E-mail: ixanthopoulos@oraiokastro.gr 
Ιστοσελίδα: www.oraiokastro.gr 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφσ: Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση 
και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα 
λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του 
Δήμου, www.oraiokastro.gr , όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ . 
 
3. Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή περισσότερα 
υποτμήματα ή τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών του υποτμήματος ή 
τμήματος και όχι για μέρος αυτού. 
 
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται με την παραγωγή και εμπορία τροφίμων. Οι λόγοι 
αποκλεισμού προβλέπονται στο άρθρου 2.2.3.  της αναλυτικής διακήρυξης, 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με τη μη καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και το κριτήριο επιλογής του άρθρου 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6,2.2.7.2.2.8   της διακήρυξης σχετίζεται με την καταλληλότητα για την άσκηση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 
5 Παραλαβή προσφορών: 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 
13/11/2018, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11.30 π.μ. Μετά 
τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 
 
6. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και 
στο site του Δήμου www.oraiokastro.gr . 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ 


