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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
 Νοµός: Ρεθύµνου 
 ∆ήµος: Ρεθύµνου 
                                                                                                 Ηµεροµηνία 2-5-2013 

                                                                                Αριθµ. Πρωτοκ 11696 
                                                                               

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού  
 

για την προµήθεια ειδών  Παντοπωλείου , Κρεοπωλείου , Ιχθυοπωλείου- 
Κατεψυγµένων , Οπωρολαχανοπωλείου , Γαλακτοπωλείου , Αρτοπωλείου , 

Ζαχαροπλαστείου 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
Προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες του 

Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» και της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ρεθύµνης (ΚΕ.∆Η.Ρ)   µε δυνατότητα παράτασης 

για τρεις µήνες ακόµη και µε κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου  

και κρεοπωλείου,το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης 

τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η ανάθεση θα γίνει  στον 

προµηθευτή που θα προσφέρει την πιο οικονοµική προσφορά πρωτίστως σε 

προιόντα ευρείας κατανάλωσης  (λάδι, ζυµαρικά, όσπρια, γάλα, ρύζι, καφέ ελληνικό)  

και σε περίπτωση ίσης τιµής προσφοράς, στα προιόντα ευρείας καταλάνωσης, η 

οικονοµικότερη προσφορά του συνόλου των προιόντων, εκτός από τα είδη 

οπωροπωλείου και κρεοπωλείου,  για την προµήθεια ειδών  Παντοπωλείου , Κρεοπωλείου 

, Ιχθυοπωλείου- Κατεψυγµένων , Οπωρολαχανοπωλείου , Γαλακτοπωλείου , Αρτοπωλείου , 

Ζαχαροπλαστείου. Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  93.629,13  

€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

των συγκεκριµένων Νοµικών Προσώπων (συγκεκριµένα το ποσό των  67.630,95  €  σε 

βάρος του προϋπολογισµού του  Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου 

Ρεθύµνης» και  25.998,18  €  σε βάρος του προϋπολογισµού  της  «Κοινωφελούς 

Επιχείρησης  ∆ήµου Ρεθύµνης (Κ.Ε.∆Η.Ρ.)». Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή 

αποκλεισµού την προµήθεια όλων των ειδών (είδη Παντοπωλείου , Κρεοπωλείου , 

Ιχθυοπωλείου- Κατεψυγµένων , Οπωρολαχανοπωλείου , Γαλακτοπωλείου , Αρτοπωλείου , 

Ζαχαροπλαστείου)  της συγκεκριµένης υποκατηγορίας για την οποία υποβάλλεται η 

προσφορά  και για τα δύο Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Ρεθύµνης. Τα είδη πρέπει να 

είναι ελληνικής προέλευσης.        .  
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Συγκεκριµένα: 

   1.Είδη Παντοπωλείου :  ενδεικτικού προϋπολογισµού   33.104,48    ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του 

∆ήµου Ρεθύµνης 

   2.Ειδη κρεοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισµού   20.112,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου Ρεθύµνης. 
   3. Είδη ιχθυοπωλείου – κατεψυγµένα: Ενδεικτικού προϋπολογισµού 7.791,65  ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου Ρεθύµνης. 
   4. Είδη οπωρολαχανοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισµού 17.639,50  ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου Ρεθύµνης. 
   5. Είδη γαλακτοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισµού 7.233,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου Ρεθύµνης 
   6. Είδη αρτοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισµού  6.504,00   ευρώ 
συµπεριλαµβανο µένου Φ.Π.Α. για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου Ρεθύµνης . 
   7.Είδη ζαχαροπλαστείου: Ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.244,50  ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου Ρεθύµνης 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Ρεθύµνης. Οι συµβάσεις θα υπογραφούν από  το Ν.Π.∆.∆. 
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» ή την Κοινωφελή Επιχείρηση 
∆ήµου Ρεθύµνης (Κ.Ε.∆Η.Ρ.)  ανάλογα µε τις ποσότητες τις οποίες έκαστο νοµικό πρόσωπο 
έχει αιτηθεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση: Όλα τα είδη να είναι άριστης ποιότητας και ελληνικής 
προέλευσης. 
 Γλώσσα: ελληνική 
Νόµισµα: ευρώ 
Παραλαβή των υλικών: Η παραλαβή των συγκεκριµένων ειδών θα γίνεται τµηµατικά στις 
αντίστοιχες δοµές  των Νοµικών Προσώπων. 
Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή της αξίας των προµηθειών της παρούσης θα γίνεται µετά 
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής. 
Χρονικό διάστηµα ισχύος προσφοράς: Ένα έτος  µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, (4-9-2009) οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα 
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση  από τον προµηθευτή κατά αντιστοιχία µε  την 
υποκατηγορία ή τις υποκατηγορίες στις οποίες  ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, 
µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο 
Άδελε Ρεθύµνου, την 21

η
 Μαΐου 2013  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10.00. Μετά το πέρας αυτής της 

ώρας λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν 
θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Αµέσως µετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της 
αποσφράγισης των προσφορών. 
Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για ποσό που 
αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά κατηγορία ή κατηγορίες που θα 
κατατεθεί η προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µέχρι την 21

η
 Μαίου 2013  και 

ώρα 10.00. 
Πληροφορίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις ηµέρες 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή  και ώρες 7.30 έως 15.30, από το Γραφείο Προµηθειών  του 
∆ήµου Ρεθύµνης . Αρµόδια υπάλληλος: Παπαδάκη Αικατερίνη  ∆ιεύθυνση Άδελε Ρεθύµνης  
Τηλέφωνο 2831341026, 2831341039, Φαξ 2831072736 
                                                                                                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 


