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ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου 
Ιωαννιτών και των Νομικών Προσώπων, προϋπολογισμού 573.826,65€ (πεντακόσιες εβδομήντα τρεις 
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Η 
συνολική δαπάνη της παρούσας προμήθειας είναι πολυετής δέσμευση και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς 
Εξόδων (Κ.Α.Ε.): για το 2020 συνολικό ποσό 191.275.55€, για το έτος 2021 συνολικό ποσό 286.913.33€ και για το 
έτος 2022 συνολικό ποσό 95.637,77€. 
 
Κωδικός NUTS : EL 543 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του υπό προμήθεια γάλακτος δηλ. για το σύνολο των λίτρων όλων 
των ομάδων. 
Με βάση την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά λίτρο γάλα του αναδόχου, θα προκύψει η δαπάνη για κάθε 
ομάδα, όπως περιγράφεται στην μελέτη. 
Ο ανάδοχος θα υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών και κάθε Νομικό Πρόσωπο. 
Ο Δήμος και τα Νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν την 
ποσότητα του προς προμήθεια γάλακτος κατά ποσότητα 25% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα προαίρεσης). 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική 
προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02-04-2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15-04-2020 – ώρα 15:00 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 27-03-2020 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 23-04-2020 ώρα 11:00 

 
Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η διάρκεια της σύμβασης 
ορίζεται σε 2 ΕΤΗ (ΔΥΟ ΕΤΗ) από την υπογραφή της. 
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της σύμβασης , ύστερα από 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης 

υπέρβαση ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται μονοσήμαντα στο σημείο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ» της αναλυτικής 

διακήρυξης. 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισμού Προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Αγαθού CPVS 
Ποσότητα  
σε Λίτρα 

Τιμή 
μονάδος 

Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 
13% 

Κόστος με 
ΦΠΑ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 15511100-4 
423.176 
ΛΙΤΡΑ 

1,20 507.811,20 66.015,45 573.826,65 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Ξ0ΞΩΕΩ-4ΨΔ



 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, για κάθε 
σύμβαση που θα υπογράψει ξεχωριστά ο ανάδοχος με τον Δήμο Ιωαννιτών και κάθε Νομικό Πρόσωπο. 
 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr). 
 
Η παρούσα Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 
www.diavgeia.gov.gr., θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο & στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) καθώς και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Ιωαννίνων. 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και τυχόν επαναληπτικών, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού Αποθήκης του Δήμου Ιωαννιτών (Καπλάνη 7 (3ος όροφος) 
τηλ. 26513613332 (Αγγελική Μπασούνα)– FAX: 2651074441 ή ηλεκτρονικά στο Email: ampasouna@ioannina.gr 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
mailto:ampasouna@ioannina.gr
ΑΔΑ: 6Ξ0ΞΩΕΩ-4ΨΔ



 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ : Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψη) διακήρυξης, συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας. 
 
 Σας αποστέλλουμε την παρακάτω προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»  του Δήμου Ιωαννιτών, για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα σας, 

στο επόμενο φύλλο σας, μία φορά και σε εμφανές σημείο και σας παρακαλούμε να μας στείλετε τρία αντίτυπα της 

εφημερίδας. Τα έξοδα της παρούσας δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 Ο καθορισμός της τιμής της δημοσίευσης θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 2/82452/0020/12-11-2008 κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Επικρατείας, όπως ισχύει σήμερα. 

 Σε περίπτωση αδυναμίας σας να την δημοσιεύσετε, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε το ταχύτερο 

δυνατό. 

 

Συνημμένα :  

Προκήρυξη (Περίληψη) διακήρυξης 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ι ω ά ν ν ι ν α  3 1 - 0 3 - 2 0 2 0  
Α . Π .    1 8 5 3 6 / 5 6 7 0  

Διεύθυνση: Καπλάνη 7 
Πληροφορίες: Μπασούνα Αγγελική 
Τηλ. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 74441 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

ΠΡΟΣ 
Την Δ/νση της εφημερίδας : 
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ 
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ  
7ΜΕΡΕΣ 
 
ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ 

ΑΔΑ: 6Ξ0ΞΩΕΩ-4ΨΔ
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