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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 291/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  

ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ ΚΠΜΑΘ “Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ” 

 

Το ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 "Ο   Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την 

χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην ισχύουσα κάθε φορά μέση 

λιανική τιμή πώλησής), για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου. 

 

Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  

το ΠΑΠΑΦΕΙΟ Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», το οποίο είναι 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 

ΑΔΑ: 6ΣΨΧ4690Ω2-5Δ5



Γ2Β/ΟΚ/8291/7.12.1984 (ΦΕΚ 860/54 τ. Β΄) Κανονισμό των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας. Η 

κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η περίθαλψη και φροντίδα παιδιών. 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης, αλλά και 

όλων των λεπτομερειών του Διαγωνισμού στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr (Ημερομηνία ανάρτησης 06-05-2022), στη 

διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) μέσω της οποίας θα διενεργηθεί 

ο διαγωνισμός (α/α: 159887) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:  

www.papafio.gr  

Κωδικός CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα. 

Τόπος εκτέλεσης: Παπάφη 33, ΤΚ. 54638, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 

Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες του  ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ»,  

(Παπάφη 33, ΤΚ. 54638, Θεσσαλονίκη). Η  σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Είδος σύμβασης: Προμήθεια τροφίμων.  

Κριτήριο ανάθεσης: Η Σύμβαση θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής 

(ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην ισχύουσα κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησής). 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

58.512,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% και 24%). 

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΠΜΑΘ 

«Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1511 σχετική πίστωση 

του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022- 2023 του Φορέα.  

Γενικοί Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

http://www.papafio.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 23-05-2022  

Τοπική ώρα: 13:00 . 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 (έξι) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Διάρκεια της Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα 

χρόνο με δυνατότητα παράτασης για δύο μήνες με απόφαση του ΔΣ του κέντρου σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις.  

Εγγύηση Συμμετοχής:  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες 

γραμμές της σύμβασης (τμήματα), το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων σύμφωνα με 

την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 1% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος. Εάν κάποιος οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματος τότε το ποσό της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα αφορά το άθροισμα της εγγυητικής του εκάστοτε 

τμήματος. 

Γλώσσα σύνταξης και υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει 

συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση [3] 

της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, 
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κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 3.4 της Διακήρυξης. 

Πληροφορίες-Διευκρινίσεις: Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό παρέχονται 

από το Οικονομικό Τμήμα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2313320212-240, e-mail : 

papafio1903@gmail.com) και στη διαδικτυακή διεύθυνση (URL): www.papafio.gr. 

 

 

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                                           Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  

                                                                                               

 

     † Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ  
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