
 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ) 

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της παρούσας μελέτης - Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας 

Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου», πολυετής δαπάνη και θα εκτελεστεί με την διαδικασία του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 2ο  - Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 

2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Τον Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-

1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

5. Τον Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Τον Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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7. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

8. Τον Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

10. τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ133/Α΄/2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α(Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 

11. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
 
12. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
13. Τον 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014), 

14. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013(ΦΕΚ Β’ 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

15. Την με αριθμό πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

16. Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

17. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄145/05-08-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

18. Τον Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του 

άρθρου 209, 

19. Τον Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο» και ειδικότερα το 

άρθρο 4 παρ. 3 (δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης) όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009, 

22. Την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση ποσοστού 

ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

23. Τον κώδικα Τροφίμων και Ποτών ΦΕΚ Β’ 788/31-12-1987 όπως τροποποιείται και ισχύει, 



24. Την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π. ΟΙΚ. 76785 Απόφαση (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017),  που αφορά στον Ιατρικό 

έλεγχο προσωπικού, διατροφής και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και 

ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμού 

25. Την με Αρ.Πρωτ.Δ1β/ΓΠ οικ.70211(4-10-2019) με ΑΔΑ: 6ΒΦ6465ΦΥΟ-ΦΩΘ, εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υγείας (Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. 

 

Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία 

i. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

ii. Η τεχνική έκθεση 

iii. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

iv. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

v. Συνοπτικός προϋπολογισμός 

vi. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς 

i. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

Άρθρο 4ο Προϋπολογισμός  

Η πολυετής δαπάνη συνολικού ύψους  1.017.499,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  θα δεσμεύσει 

πιστώσεις  σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου από Ιδίους Πόρους, από την υπογραφή της 

σύμβασης, με τα ποσά ανά Κ.Α. και έτος ως ακολούθως:  

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Οι δεσμεύσεις των πιστώσεων της πολυετούς δαπάνης ύψους 1.017.499,80 €, ανά έτος έχουν ως ακολούθως: 

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2021 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2022 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2023 

Α.Π 

  Α.Α.Υ 

15.6481.22 Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου 

 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
3.000,00 68.500,00 68.500,00 68.695,18 13819 (4/5/20) 

15.6481.22 Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου 

 

Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 ΚΑΠΗ 

0,00 10.920,71 10.920,71 10.920,72 

13829( 4/5/20) 

και την 412-

6/5/20 Αποφ. 

Δήμαρχου 



 

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται ως αναφορά το σύνολο των ποσοτήτων και δύναται να μην 

πραγματοποιήσει το προϋπολογισμό των ειδών, καθώς και να  διαμορφώσει τις ποσότητες 

15.6481.27 Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου 

 

Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

1,00 123.718,08 123.524,15 122.986,75 13820 (4/5/20) 

15.6481.23 Προμήθεια ειδών  

οπωρολαχανοπωλείου 

(και βιολογικά) 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1.000,00 23.050,00 23.050,00 23.050,40 13821 (4/5/20) 

15.6481.27 Προμήθεια ειδών  

οπωρολαχανοπωλείου 

(και βιολογικά) 

Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

0,00 2.598,77 2.598,77 2.541,27 

13825 ( 4/5/20) 

και την 408 

6/5/20 Αποφ. 

Δήμαρχου  

 

15.6481.26 Προμήθεια ειδών 

Ιχθυοπωλείου 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1,00 10.849,00 10.850,00 10.858,69 13822 (4/5/20) 

15.6481.27 Προμήθεια ειδών 

Ιχθυοπωλείου 

Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

0,00 19.569,34 19.569,34 19.569,34 

13826(4/5/20) 

και την 409 

6/5/20 Απόφ. 

Δήμαρχου  

 

15.6481.24 Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1.500,00 22.600,00 22.600,00 22.614,20 13823 (4/5/20) 

15.6481.27 Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου 

Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

0,00 42.576,14 42.476,70 44.354,76 

13827(4/5/20) 

και την 410 

6/5/20 Απόφ. 

Δημάρχου 

15.6481.25 Προμήθεια ειδών 

Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1,00 9.020,00 9.020,00 8.982,05 13824 (4/5/20) 

15.6481.25 Προμήθεια ειδών 

Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ( 

ΚΑΠΗ ) 
0,00 3.637,25 3.637,25 3.637,23 

13828(4/5/20) 

και την 411 

6/5/20 Απόφ. 

Δημάρχου 

Συνολική δέσμευση ανά Ο.Ε.   5.503,00 337.039,29 336.746,92 338.210,59  



αυτών(αυξομείωση ποσοτήτων) βάση των αναγκών των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 5ο Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με 

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο  κατακύρωσης ως εξής: 

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Χαμηλότερη Τιμή – Χ.Τ.)  

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (τιμή μονάδας), για 

το σύνολο των ειδών της εκάστοτε Υπηρεσίας, Ομάδας, α) Ειδών Παντοπωλείου, β)Ειδών 

Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστείου ή Υποομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί. 

 

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Ποσοστό Έκπτωσης επί του Δ.Π.Τ. – Ποσοστό Έκπτωσης)  

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής 

πώλησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί  από τα Δελτία Πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Αττικής.  

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ενιαίο για τα είδη της κάθε Υπηρεσίας, Ομάδας ή 

Υποομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί για τιμές α)Ελαιόλαδου, β)Ειδών Οπωροπωλείου(Κηπευτικά-

Φρούτα), γ)Ειδών Κρεοπωλείου(Κρέατα Νωπά) – Πουλερικά (Κοτόπουλα), δ)  Αυγά(αυγά ωοσκοπημένα)  

και ε)Κατεψυγμένα Λαχανικά 

 

Άρθρο 6ο Σύνταξη προσφορών - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει  στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μια ή 

περισσότερες ομάδες(μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων (ολική προσφορά). 

 Σε κάθε περίπτωση η προσφορά (μερική ή ολική )αφορά το σύνολο των ειδών της επιλεγμένης  ομάδας. 
 
 Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και 
ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται. 

 Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή 

χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή 

ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού θα ζητήσει δείγματα των υπό 

προμήθεια ειδών παντοπωλείου έπειτα από έγγραφη ειδοποίησή της, βάσει του άρθρου 214 «Δείγματα – 



Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις», κατηγορία β)Δείγματα οικονομικών φορέων του Ν.4412/2016 

και ειδικότερα για τα παρακάτω είδη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές:  

Ζυμαρικά, αλεύρι, γάλα(κουτί, φρέσκο), γιαούρτι στραγγιστό, μαργαρίνη soft ελαιόλαδου, βούτυρο 

τύπου Κερκύρας, ρύζι, όσπρια( βιολογικά), δημητριακά βιολογικά, βρώμη,  μέλι, ταχίνι, ελαιόλαδο, 

προϊόντα τυροκομικών. 

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται, βάσει του άρθ.214 του .4412/2016 
και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν 
καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων. Για την παραλαβή των επιστρεφόμενων ειδών την 
ευθύνη φέρει ο εκάστοτε προμηθευτής. 
Τα δείγματα και οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τίς τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 7ο Σύμβαση( Σύναψη και Διάρκεια σύμβασης) 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία της ειδικής πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν μπορεί να 
περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόμενο της διακήρυξης και όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται 
ουσιώδεις. 
Οι συμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ από την λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων και θα έχουν ισχύ για 36 

μήνες από την υπογραφή τους. 

 

Άρθρο 8ο Παραλαβή 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, ύστερα από σχετικό έλεγχο, 

ώστε να διαπιστωθεί ότι τα προμηθευόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της 

μελέτης. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 

μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι 

σύμφωνος με τους όρους  της συμβάσης, άλλως υπόκειται σε κυρώσεις και αν δε συμμορφωθεί 

διακόπτεται η σύμβαση σε βάρος του και η εγγύηση θα αποβεί υπέρ του προϋπολογισμού του Δήμου 

Χαλανδρίου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών κάποιου είδους από 

αναγνωρισμένο εργαστήριο, κάθε δαπάνη που προκύπτει εξ αυτού του λόγου  θα βαρύνει  τον 

προμηθευτή. 

Για την  παραλαβή θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγγραφη ή τηλεφωνική επικοινωνία, συνεννόηση του 

αρμόδιου υπαλλήλου κάθε Δ/νσης  με τον προμηθευτή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την παραλαβή των 

προϊόντων. 

 



Άρθρο 9ο Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας κάθε Διεύθυνσης του 

Δήμου Χαλανδρίου, τμηματικά, παρουσία των αρμόδιων επιτροπών παραλαβής, μετά από ποιοτικό και 

ποσοτικό έλεγχο, στις κατά τόπους εγκαταστάσεις των υπηρεσιών των διευθύνσεων, με εξαίρεση τα είδη 

αρτοποιείου για την Δ/νση Προσχολικής Αγωγής που θα πρέπει να παραδίδονται καθημερινά και του 

φρέσκου γάλακτος που η υπηρεσία θα ορίσει τις ημέρες παράδοσής του, σε σχέση με την ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια και 

με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

Η παράδοση τους θα γίνεται στα παρακάτω σημεία παράδοσης : 

Α) Δ/ση Προσχολικής Αγωγής  

Στα επιμέρους Τμήματα: 

1ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Ηρώδου Αττικού 39), 
Αναπλ. Προϊσταμένη: κ. Τίκα Γεωργία, τηλ.: 210-6813987 

2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Ανδρέα Κάλβου 16), 
Αναπλ. Προϊσταμένη: κ. Παπαδάκη Χριστίνα, τηλ.:210-6893005 

3ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Κνωσσού &Ακαρνανίας) 
Προϊσταμένη: κ. Παπαδήμα Αναστασία, τηλ.:210-6749300 

4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Κίρκης & Μίνωος 8), 
Προϊσταμένη: κ. Καλπίδου Χαρίκλεια, τηλ.:210-6394185 

5ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20), 
Προϊσταμένη: κ. Λέλλου Μαριάνα, τηλ.:210-6017054 

6ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Γαλήνης 55 & Παπαδάτου) 
Προϊσταμένη: κ. Λαγιοπούλου Χαρά, τηλ.:210-6096119 

7ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Σοφοκλή Βενιζέλου 119) 
Υπεύθυνη : κ. Μουστάκη Ελένη, τηλ.:210-6776681  

- Και κάθε νέο τμήμα που πρόκειται να δημιουργηθεί 

Ειδικότερα για τα παραπάνω τμήματα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής η παράδοση των προϊόντων 

που κρίνονται απαραίτητα για την σίτιση των παιδιών θα  παραδίδεται από τις 07:00 π.μ. έως 09:00 π.μ.. 

  

Β) Δ/ση Κοινωνικής Μέριμνας- Υπηρεσία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ),  
1. Α’ ΚΑΠΗ, Καραολή Δημητρίου 2 & 25ης Μαρτίου 
2. Β’ ΚΑΠΗ, Ιλιάδος 23, Κάτω Χαλάνδρι 
3. Γ’  ΚΑΠΗ, Ταϋγέτου 19 & Μεσσηνίας 
 Υπεύθυνη: κ. Τσιρέβελου Ιωάννα, τηλ.:210-6848380 



 

Δ) Δ/ση Κοινωνικής Μέριμνας – Κοινωνικό Παντοπωλείου (Στρατηγού Παπάγου 7, Χαλάνδρι), Υπεύθυνη: 
κ. Οικονομίδου Φωτεινή, τηλ.: 210-6899913 
 
 
Άρθρο 10ο Ανεπαρκής ποιότητα – Ποινικές Ρήτρες 

Εάν διαπιστωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

(υποβαθμισμένα ή αλλοιωμένα), τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Τα παραδοτέα είδη πρέπει να είναι όμοια με τα προσκομισθέντα δείγματα, όπου αυτά υφίστανται. 

Ο Δήμος Χαλανδρίου διατηρεί το δικαίωμα προσκόμισης τόσο των δειγμάτων όσο και των υπόλοιπων προς 

παράδοση ειδών, στο Χημείο του Κράτους για έλεγχο με έξοδα του μειοδότη, εφόσον προκύψει σοβαρός 

λόγος. 

 

Άρθρο 11ο  Προσφερόμενη τιμή – Ποσοστό έκπτωσης 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
Α) για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών, αυγών, κατεψυγμένων ψαριών, 

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

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους ( ή ομάδας ) την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Αττικής.  

 Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ενιαίο για τα είδη της κάθε Υπηρεσίας, Ομάδας ή 

Υποομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί.  

Β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ( παντοπωλείου, γαλακτοκομικών, ειδών ζαχαροπλαστικής – 
αρτοποιείου) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   βάσει της τιμής  (τιμή μονάδας), 
για το σύνολο των ειδών της εκάστοτε Υπηρεσίας, Ομάδας ή Υποομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί. 
(Χαμηλότερη τιμή – Χ.Τ.) 
  

 

Άρθρο 12ο Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 

H τιμή μονάδας των προσφερόμενων ειδών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά την διάρκεια της 

σύμβασης και για κανένα λόγω δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή. 

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και το κόστος μεταφοράς των 

ειδών.  

 

Άρθρο 13ο Φόροι - Τέλη 



Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κάθε είδους δαπάνες, φόροι, τέλη, έλεγχοι, κρατήσεις, χαρτόσημα, που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμού και τυχόν 

επαναληπτικού. 

Επίσης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α. της σύμβασης, σύμφωνα με το Ν.4605/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις ανάγκες της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06 % επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφύγων (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του 

Ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%. 

 

 

Άρθρο 14ο Οικονομική Προσφορά 

Διευκρινίζουμε ότι ο κάθε προμηθευτής μπορεί να προσφέρει για το σύνολο της προμήθειας ή για κάθε 

ομάδα χωριστά καθώς επίσης και οποιανδήποτε καλύτερη ποιότητα επιθυμεί αρκεί να λάβει υπόψη του τα 

εξής απαραίτητα αμετάβλητα στοιχεία : 

Α. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Β. Τις τεχνικές προδιαγραφές με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις,  διατάξεις ανά είδος-ομάδα όπου τις 

διέπουν. 

Γ. Την προσκόμιση δείγματος (όπου αυτό απαιτείται) συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 

στην οποία θα αναγράφεται με λεπτομέρεια ότι τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους είναι 

απόλυτα σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

  

  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
 


