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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Πόλη: ΔΡΑΜΑ
Κωδικός NUTS: EL514 Δράμα / Drama
Ταχ. κωδικός: 66131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΣΚΑΜΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ikask@dimosdramas.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2521350630
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimosdramas.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΑΙ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15111000 Βόειο κρέας

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:ikask@dimosdramas.gr
www.dimosdramas.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, για την διανομή
τους στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Δράμας. Τα υπο προμήθεια είδη και οι κωδικοί CPV έχουν ως
ακολούθως: Τοματοπολτός (15331427-6), Ζυμαρικά (15850000-1), Τυρί γραβιέρα ΠΟΠ (15544000-3),
Τυρί φέτα ΠΟΠ (15542300-2), Ελαιόλαδο (15411110-6), Ρύζι (03211300-6), Φακές (03212211-2), Φασόλια
(03221210-1), Βόειο κρέας (15111000-9), Χοιρινό κρέας (15113000-3), Κρέμα δημητριακών (15884000-8),
Ζάχαρη (15831200-4), Γάλα εβαπορέ (15511600-9), Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (15612120-8), Γάλα σκόνη
για μωρά 1ης & 2ης βρεφικής ηλικίας (15511700-0), Μήλα (03222321-9), Μωρομάντηλα (33711430-0), Πάνες
(33771200-7), Οδοντόκρεμα (33711720-0), Σαμπουάν (33711610-6), Σκόνη για πλύσιμο ρούχων (39831200-8),
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (39830000-9), Υγρό απορρυπαντικό πιάτων (39832000-3)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 191 185.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03212211 Φακές
03221210 Φασόλια
03222321 Μήλα
15111000 Βόειο κρέας
15113000 Χοιρινό κρέας
15331427 Τοματοπελτές
15411110 Ελαιόλαδο
15511600 Συμπυκνωμένο γάλα
15542300 Τυρί φέτα
15544000 Σκληρό τυρί
15612120 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15614100 Μακρόκαρπο ρύζι
15831200 Λευκή ζάχαρη
15850000 Προϊόντα ζυμαρικών
15884000 Τροφές για μωρά
33711610 Σαμπουάν
33711720 Οδοντόπαστα
33750000 Προϊόντα βρεφικής περιποίησης
33771200 Βρεφικές πάνες
39830000 Προϊόντα καθαρισμού
39831200 Απορρυπαντικά
39832000 Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
15511700 Σκόνη γάλακτος

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL514 Δράμα / Drama

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, για την διανομή 
τους στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Δράμας. Τα υπο προμήθεια είδη και οι κωδικοί CPV έχουν ως 
ακολούθως: Τοματοπολτός (15331427-6), Ζυμαρικά (15850000-1), Τυρί γραβιέρα ΠΟΠ (15544000-3), 
Τυρί φέτα ΠΟΠ (15542300-2), Ελαιόλαδο (15411110-6), Ρύζι (03211300-6), Φακές (03212211-2), Φασόλια 



3 / 5

(03221210-1), Βόειο κρέας (15111000-9), Χοιρινό κρέας (15113000-3), Κρέμα δημητριακών (15884000-8), 
Ζάχαρη (15831200-4), Γάλα εβαπορέ (15511600-9), Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (15612120-8), Γάλα σκόνη 
για μωρά 1ης & 2ης βρεφικής ηλικίας (15511700-0), Μήλα (03222321-9), Μωρομάντηλα (33711430-0), Πάνες 
(33771200-7), Οδοντόκρεμα (33711720-0), Σαμπουάν (33711610-6), Σκόνη για πλύσιμο ρούχων (39831200-8), 
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (39830000-9), Υγρό απορρυπαντικό πιάτων (39832000-3)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 191 185.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 25/08/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να γίνει σε περίπτωση σχετικής Απόφασης 
της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής του 
Τ.Ε.Β.Α., για την παράταση ολοκλήρωσης του έργου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης με τους ίδιους όρους, με 
συνακόλουθη αύξηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου αυτής σε ποσοστό έως και 50% της 
σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο της πράξης και με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η 
αναθέτουσα αρχή στέλνει έγγραφη ενημέρωση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την λήξη της 
σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης, ήτοι, αύξηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, χρόνος και λεπτομέρειες υλοποίησης αυτού.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στα υπόλοιπα (συμπληρωματικός διαγωνισμός) των κάτωθι πράξεων: Της πράξης με τίτλο 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5029411 στο Ε.Π. «ΕΒΥΣ» του ΤΕΒΑ 2014-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με αναφορά σε κάθε ειδικό επάγγελμα
της παρούσας διακήρυξης και να καλύπτει η εγγραφή τους το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορά το
συμβατικό αντικείμενο όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.3 και στο Παράρτημα I.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/08/2022
Τοπική ώρα: 17:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/08/2022
Τοπική ώρα: 09:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/07/2022


