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Περίληψη της με αριθ 2/2015 Διακήρυξης 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης , για την προμήθεια  ειδών διατροφής , για τα Παραρτήματά 
του: ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ-  
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ -  
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
& ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Προκηρύσσει 
Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης: 
Α) Για τα είδη: κρέατα νωπά (ζωικά προϊόντα ,κρέας και προϊόντα κρέατος,  είδη 
οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά (λαχανικά – φρούτα και ξηροί καρποί), 
κοτόπουλα (πουλερικά-παρασκευάσματα πουλερικών), ψάρια φρέσκα,  κατεψυγμένα 
ψάρια ,  το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την 
Περιφέρεια της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος και το αντίστοιχο  Τμήμα 
Εμπορίου, δηλαδή Π.Ε. Καβάλας, Π.Ε. Δράμας, Π.Ε. Ξάνθης, Π.Ε. Ροδόπης,  μέσης 
τιμής λιανικής πώλησης του είδους. Οι τιμές θα δίδονται κατά την ημέρα παράδοσης 
αυτού και όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών. 
Β) Για όλα τα υπόλοιπα είδη το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, 
δηλαδή: Αναψυκτικά – χυμοί – ποτά ΄- νερά , Άρτος – αρτοσκευάσματα κλπ. συναφή 
είδη, Ζαχαρώδη – Σοκολατοειδή – Γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας – 
ζαχαροπλαστικής) , Αυγά ,  Λαχανικά κατεψυγμένα ,  Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα , 
Όσπρια,  Κονσερβοποιημένα  - Διατηρημένα ,  Λοιπά ,  Ζωικά ή φυτικά έλαια και 
λίπη , Τυροκομικά προϊόντα ,  Γάλατα.   
Η προμήθεια αφορά  ένα  έτος,   από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 
συμβάσεων (2016 -2017)  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  σε Ευρώ ποσού 314.817,57 € 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ .  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Ελλάδος 
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

27-01-2016  Ημέρα Τετάρτη   Ώρα 
00:00μ.μ 

Ημερομηνία και ώρα Ελλάδας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών 

01-02-2016  Ημέρα :Δευτέρα 
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Δικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 
Τόπος διενέργειας :Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - 
Θράκης -Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  - Τ.Κ. 65404  
Οι συμμετέχοντες μπορούν  να συμμετάσχουν και για όλες τις κατηγορίες ή μόνο για κάποιες 
από αυτές ή μόνο και για μία, και  , σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2007, μπορούν να 
καταθέσουν προσφορά για ένα , για περισσότερα ή για όλα τα Παραρτήματα του 
Κ.Κ.Π.Π.ΑΜ.Θ..  

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών στην 
παραπάνω διεύθυνση ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του ΚΚΠΠΑΜΘ. www.kkppamth.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προμήθεια 
από το Γραφείο Προµηθειών του Κέντρου, οδός Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα και στα τηλέφωνα   
2510241928 κα Σκουλαρίδου Αναστασία  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και  από ώρα 11.00 – 13.00 
.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ 

 
 

Σωτηριάδης Σωτήριος 
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