
 

 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
      

                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ:  
                                                                 Αρ. Πρωτ: 2960/23-06-2021 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης,  διακηρύσσει ότι:  
Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές η 
δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤON ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,  προϋπολογισμού 15.371,51 
Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%), με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης. Για την κατηγορία 1.Γ (είδη 
οπωροπωλείου) μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό (%) όπως αυτή προκύπτει 
από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Τμήμα Εμπορίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006, και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Οι υποψήφιοι προμηθευτές 
μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή μέρος των ειδών που 
περιγράφονται στην μελέτη, με την  προϋπόθεση ότι η προσφορά καλύπτει την 
συνολική ποσότητα του κάθε είδους , σύμφωνα στην αρίθμ. 9/2021 Μελέτη που 
συνέταξε το Αυτοτελές Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης, 
βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/07/2021 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σαμοθράκης με ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
την 11:00 π.μ., διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν 
γραπτή σφραγισμένη προσφορά αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται 
αποδεκτή καμία προσφορά.  
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά σε δικό τους έντυπο στο οποίο 
θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως  επί ποινή αποκλεισμού 
η προσφερόμενη τιμή χωρίς το ΦΠΑ υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την 
διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε 
σφραγισμένο φάκελο. 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό 
μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική 
μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης, στον δικτυακό τόπο:  
http://www.samothraki.gr  καθώς και από τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό 
στην ταχυδρομική διεύθυνση:  

http://www.samothraki.gr/site/wp-content/uploads/2017/05/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3-%CE%94-%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf#page=1
http://www.samothraki.gr/site/wp-content/uploads/2017/05/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3-%CE%94-%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf#page=1
http://www.samothraki.gr/
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Χώρα Σαμοθράκης, Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδια κα. Τραπεζανλίδου Θεοδώρα, 
τηλέφωνο: 2551350822, Fax: 2551041204, e-mail: dim @ samothraki.gr τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης 
 

                                                                                                  Γαλατούμος Νικόλαος 
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