
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6214d5415b49dcae4be9d473 στις 22/02/22 14:40
1
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ΤΗΛ. 27333 60358
FAX. 27333 60348

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της 

ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας Τροφίμων 2022, κατόπιν άγονου διαγωνισμού.

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη: 

Α: τις διατάξεις: 

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]  

• του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

•   του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 ,

•  του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 324-337,

•   του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

•  του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

•  της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 307513.07.2021 τεύχος Β'): «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)»,  

• της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
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αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» ,

•  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) ,

• της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

[Άλλο θεσμικό πλαίσιο] 

• του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,

•   του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

•  του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ,

•  του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  ,

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

•  του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,

•   του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

•   του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

•  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

•  του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

•  του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

• του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) OJ L 119, 

•  του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
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Β.  Λοιπά στοιχεία :

• την υπ’ αριθ. 1/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,του τμήματος 
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και προμηθειών,

• τη με αριθ. 445/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ6ΘΩΨΗ-6ΕΩ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού,

• το υπ’ αριθ.  πρωτ. 17558 / 30-11-2021 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Αν. Μάνης με ΑΔΑΜ: 
21REQ009632048 για την εκτέλεση της προμήθειας,

• το υπ’ αριθ.  πρωτ. 438 / 14-10-2021 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης με ΑΔΑΜ: 21REQ009385654 για 
την εκτέλεση της προμήθειας,

• το υπ’ αριθ.  πρωτ. 439 / 14-10-2021 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης με ΑΔΑΜ: 21REQ009385806 για 
την εκτέλεση της προμήθειας,

• την υπ’ αριθ. πρωτ. 17745/ 1-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009643735) Απόφαση Δημάρχου Δήμου 
Ανατολικής Μάνης με την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης για τη 
προμήθεια για τις παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) – προμήθεια 
γάλακτος έτους 2022,

• την υπ’ αριθ. 96/ 17-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΞΞΟΚ9Ο-ΔΓΝ) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης 
με την οποία εγκρίνει τη προμήθεια,

• την υπ’ αριθ. 37/2021 Απόφαση Προέδρου , με αρ. πρωτ. 570/ 30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009644553) 
Απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & 
Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης με την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη και η δέσμευση 
πίστωσης ,

• την υπ’ αριθ. 38/2021 Απόφαση Προέδρου , με αρ. πρωτ. 572/ 30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009644666) 
Απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & 
Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης με την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη και η δέσμευση 
πίστωσης ,

• την υπ’ αριθ. πρωτ. 17746/ 1-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΟΚΩΨΗ-Β9Φ) Βεβαίωση Π.Ο.Υ Πολυετούς Υποχρέωσης 
,για τη προμήθεια για τις παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) – 
προμήθεια γάλακτος έτους 2022 Δήμου Ανατολικής Μάνης .,

• την υπ’ αριθ. πρωτ. 571/ 30-11-2021 (ΑΔΑ: 64ΕΕΟΚ9Ο-Π6Τ) Βεβαίωση Π.Ο.Υ Πολυετούς Υποχρέωσης 
,για τη προμήθεια ειδών συσσιτίων Παιδικών Σταθμών και την προμήθεια παροχής ένδυσης 
(εργατοτεχνικού – ένστολου προσωπικού-προμήθεια γάλακτος) οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης,

• τη με αριθ. 474/2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΤΥΝΩΨΗ-4Ξ8) με την οποία 
καθορίσθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού,

• Την αριθ. 20366/31-12-2021 (21PROC009884814) διακήρυξη του διαγωνισμού,

• Το αριθ. 1 / 21-1-2022 πρακτικό της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής , στο οποίο διαπιστώνεται 

ότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά για το διαγωνισμό , επομένως ο διαγωνισμός είναι άγονος,

• Την αριθ. 18/2022  (21AWRD010098181) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
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του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων 

της 20366/31-12-2021 (21PROC009884814) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την 

ανάθεση της προμήθειας τροφίμων 2022 του Δήμου Ανατολικής Μάνης και των Νομικών του 

Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 55.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, (με 

κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης επί της % επί του 

συνολικού προϋπολογισμού εκάστης ομάδας).

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 20366/31-12-2021 (21PROC009884814) διακήρυξη 

του διαγωνισμού που προηγήθηκε. 

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Α/Α ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 

155996 .
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  ώρα 16:00

         22/ 2 /2022
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Τρίτη

  ώρα 17:00

28 / 2 / 2022
ημέρα 

Δευτέρα
Ώρα:15:00

4 / 3 / 2022
ημέρα 

Παρασκευή
         Ώρα:11:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του 

ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 

307513.07.2021 τεύχος Β'): «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» και στον ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικής & 

Οικονομικής Προσφοράς, όπως προβλέπονται στην αριθ. 20366/31-12-2021 (21PROC009884814) 

διακήρυξη του διαγωνισμού. Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
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Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης,  στη διεύθυνση 

www.anatolikimani.gov.gr . 
Για τα πλήρη τεύχη του αντικειμένου της παρούσης πρόσκλησης παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης www.anatolikimani.gov.gr  , αμέσως μετά την 

ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων»

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

http://www.anatolikimani.gov.gr/
http://www.anatolikimani.gov.gr/
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