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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

         Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – Α.Μ 125/2021» προϋπολογισμού 7.586,32€ (συμπ/νου ΦΠΑ 13%) με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 125/2021 

μελέτης της υπηρεσίας όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε σχετική 

προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου σε κλειστό φάκελο με 

υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – Α.Μ 125/2021», μέσω Πρωτοκόλλου 

του Δήμου έως και την Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 15:00. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει : 

1. Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου  εκπροσώπου) 

επισυνάπτεται «έντυπο οικονομικής προσφοράς» 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι : 

 Τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 
Τμήμα  Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού 
Αρμόδιος :  Δ. Καλκανάκος
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου                            
Τ.Κ: 152 34                                                                                                        
Τηλ: 213.2023836 – 842 – 848                                                                                                                                                                
Ε-mail:   promithies@halandri.gr     

                                                  

      ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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  Ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της μελέτης 

και ότι  τα είδη που θα προμηθεύσουν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές 

αυτής.

  Ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  οι λόγοι 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/20161. Σε περίπτωση νομικού 

προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α  του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε  αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους  λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών 

(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε 

άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

3. Φορολογική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νoμίμου 

εκπροσώπου.

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της ΑΜ 125/2021.

Σε κάθε φάκελο προσφοράς εσωκλείεται υποχρεωτικά οπτικός δίσκος (cd - flash disk) με τα 

αντίστοιχα έγγραφα σε ψηφιακό αρχείο της μορφής .pdf (Portable Document Format). Σε 

1«Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
και έως τριάντα  χιλιάδες (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.».  
(Παρ.9 εδ.2  του άρθρου  80  του ν. 4412/16  (προστέθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605  ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος 
Α’).
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περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κα Δημοπούλου Αθανασία Τηλ. 

2106017054 & 056

                   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)ΡΟΥΣΣΟΣ
και με εντολή αυτού

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τεχνικής Υπηρεσίας

ΕΛΕΝΗ  ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ)
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ΜΕΛΕΤΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»(ΟΜΑΔΑ 1-2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»

 ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής μονάδας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 7.586,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%

ΟΜΑΔΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                         Α.M:  125/2021

                        Χαλάνδρι  2/11/2021   

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία
 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, 

  Πάτημα Χαλανδρίου
Ταχ. Κωδ. : 152 38  
Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056
Φαξ : 210 6017091
Email : preschooledu@halandri.gr

mailto:preschooledu@halandri.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σελ.  3-7

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ.  8-12

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ.  13-16

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ.  17

5 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σελ.  18-21
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου» πολυετής δαπάνη, διάρκειας 12 μηνών  από την 

υπογραφή των συμβάσεων των ειδών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου από ιδίους πόρους, ανά  (Κ.Α.Ε.) και Υπηρεσία που 

έχουν προβλεφθεί ,ως ακολούθως: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α/Α Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Κ.Α.Ε  ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2021

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2022

Α.Α.Υ

1 15.6481.25 Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1

(ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)
0,00 6.514,45

2 15.6481.25 Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2

(ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡ/ΣΤΕΙΟΥ)
0,00 91,07

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 6.605,21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.M:  125/2021 

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία
 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, 

  Πάτημα Χαλανδρίου
Ταχ. Κωδ. : 152 38  
Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056
Φαξ : 210 6017091
Email : preschooledu@halandri.gr

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – 
Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου»

Προϋπολογισμός: 7.586,32€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

mailto:preschooledu@halandri.gr
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Α/Α Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Κ.Α.Ε  ΔΑΠΑΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ 

2

ΔΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ-

ΚΑΠΗ

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2021

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2022
Α.Α.Υ

3 15.6481.25 Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1

(ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)
0,00 218,77

4 15.6481.25 Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2

(ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡ/ΣΤΕΙΟΥ)
0,00 762,03

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 0,00 980,80

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 0,00 7.586,32

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών) με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης, με τίτλο «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου», συνολικού ύψους 7.586,32 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου.

Οι κωδικοί C.P.V που αφορούν την  προμήθεια είναι:

Κωδικολογίο-CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας

15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

Το προκηρυσσόμενο αντικείμενο αφορά  στην κάλυψη των αναγκών των κατωτέρων Διευθύνσεων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

3ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

5ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής       

6ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
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7ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

8ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

-  Κάθε νέο τμήμα που θα δημιουργηθεί

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τμήμα Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων – ΚΑΠΗ)
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

παρακάτω κριτήριο κατακύρωσης: 

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 ή Υποομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ 

τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 

αναφερομένων ειδών ανά ΟΜΑΔΑ και ανά Υπηρεσία-Δ/νση. 

 Τα προϊόντα αναλύονται σε ΟΜΑΔΕΣ ανά κατηγορία ειδών και σε  ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ της κατηγορίας 

ειδών,  σύμφωνα με την Υπηρεσία-Δ/νση, όπως περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 
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ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ CPV

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1

    ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
15612500-6

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
για τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
15842300-5

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

   15612500-6

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2

ΟΜΑΔΑ 2

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
για την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 

( ΚΑΠΗ)

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

15842300-5
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                        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1-2

 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ Α/Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-

1

 Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εμπόρων 
τροφίμων, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής , εμπόρων 
προϊόντων ζωικής προέλευσης, της οικείας 
Περιφέρειας

1

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή 
ισοδύναμο) Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας τροφίμων για τις 
Επιχειρήσεις της Αλυσίδας τροφίμων.

2

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή ισοδύναμο) 
Σύστημα Διαχείρισης  Ασφάλειας τροφίμων, 
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα

3

Άδεια καταλληλόλητάς οχήματος για μεταφορά 
προϊόντων, ζωικής προέλευσης,  ειδών αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής από την Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ   (ΟΜΑΔΑ 1-2)

Όλα τα είδη Αρτοποιείου πρέπει να είναι παρασκευασμένα με φρέσκα και αρίστης ποιότητας υλικά 

σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και με τη δεδομένη παραγγελία του κάθε 

Βρεφονηπιακού Σταθμού. Ο άρτος πρέπει να παραδίδεται 3 με 4 ώρες μετά από τον εκλιβανισμό του, 

δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ  1-2

ΨΩΜΙ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ-

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ-

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ

 Ψωμί ολικής αλέσεως, να περιέχει το σύνολο του κόκκου του 

σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φύτρο), το οποίο έχει υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από πολλούς κοινούς τύπους 

ψωμιού, συχνά είναι πιο σκούρο στο χρώμα και πυκνότερο από το 

ψωμί που γίνεται από αλεύρι σίτου και να φτιάχνεται με φυσικό 

προζύμι. Το αλεύρι ολικής να είναι τουλάχιστον 60% επί της 

συνολικής ποσότητας αλεύρου.

 Να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης. 

 Να διατίθεται σε ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια του ενός ή 

μισού κιλού ή 350gr. 

 Η παράδοση του ψωμιού από το προμηθευτή να γίνεται με το 

προϊόν συσκευασμένο σε χάρτινες σακούλες από καθαρή 

χαρτομάζα, κλεισμένες, ενώ ειδικά για μερικά αρτοσκευάσματα με 

χαμηλό ποσοστό υγρασίας (όπως ψωμί τοστ και λοιπά παρόμοια 

είδη που υπάρχουν στη μελέτη), μπορούν να συσκευάζονται σε 

σακούλες από πλαστική ύλη, κλεισμένες με συνδετική μηχανή, 

εφόσον η ύλη αυτή πληροί τους όρους που καθορίζονται από το 

Α.Χ.Σ. - Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Κράτους.

 Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του 

Κώδικα τροφίμων & Ποτών, και θα πληροί τις ισχύουσες 

αγορανομικές διατάξεις. Προς τούτο σε εφαρμογή της απόφασης 

390/93 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τα οχήματα που 

πραγματοποιούν μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας, υποχρεωτικά 

έχουν το κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές, σε 
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τρόπο ώστε να διατηρείται καθαρό. Τα οχήματα αυτά 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την μεταφορά 

προϊόντων αρτοποιίας.  

 Θρεπτικά συστατικά ανά 100 γ. ψωμιού.

 Θερμίδες Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Λίπη Φυτικές 
ίνες

Ολικής 
άλεσης 244 49 8 2 8,5

 Τεχνικές προδιαγραφές για ψωμί τοστ ολικής άλεσης.

 
Νάτριο 
(ανά 100gr 
προϊόντος)

Ολικά 
λιπαρά 
(ανά 100gr 
προϊόντος)

Κορεσμένα 
(ανά 100gr 
προϊόντος)

Τρανς (% 
επί των 
ολικών 
λιπιδίων)

Ζάχαρη 
(ανά 100gr 
προϊόντος)

Ψωμί 
τοστ <0,5gr <10gr <3gr <0.1% <10gr

ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ

 Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες, το βάρος του 

να είναι περίπου στα 80gr.

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις,

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη υγρασία του,

 Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 

παράδοση και να  παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά για 

τρόφιμα χάρτινα κουτιά

 Το κάθε κιλό τυροπιτάκια - λουκανικοπιτάκια θα περιέχει περίπου 

30 με 35 τεμάχια.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  (ΟΜΑΔΑ 1-2)
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Όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής πρέπει να είναι παρασκευασμένα από φρέσκα υλικά αρίστης ποιότητας, 

πρόσφατης παράγωγης, καλά ψημένα,  να έχουν κανονική όψη, χωρίς τρίμματα και το ποσοστό υγρασίας 

να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

(ΟΜΑΔΑ 1-2)

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

και AΤΟΜΙΚΑ 

 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές 

ύλες, μαγιά

 και αλεύρι.

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη

 υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας 

και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να 

παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοση.

 Τα ατομικά τσουρεκάκια θα είναι σε ατομική σφραγισμένη διαφανή 

συσκευασία (250-300gr).

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές 

ύλες, μαγιά και αλεύρι. 

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα 

σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.

  Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία ημέρα πριν την 
παράδοση.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ-TEMAXIA.

 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές 

ύλες, μαγιά και αλεύρι. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά 

ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα 

σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. 
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 Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία ημέρα πριν την 

παράδοση.

 Το κάθε ατομικό τεμάχιο βασιλόπιτας θα έχει βάρος περίπου 100 

γραμμάρια και θα είναι συσκευασμένο με ειδικό για τρόφιμα 

περιτύλιγμα.

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ – 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ - ΜΙΚΡΑ 

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

(ΚΩΚΑΚΙΑ, EΚΛΕΡΑΚΙΑ, 

ΜΑΚΑΡΟΝ, 

ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ)

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα 

σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. 

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη υγρασία του.

 Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 

παράδοση. 

 Θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά για τρόφιμα χάρτινα 

κουτιά. 

 Το κάθε κιλό μελομακάρονα και κουραμπιέδες θα περιέχει περίπου 20 

με 25 τεμάχια.

 Το κάθε κιλό μακαρόν και αμυγδαλωτά θα περιέχει περίπου 35 με 40 

τεμάχια.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)

1 Κουλούρια Θεσσαλονίκης ΤΕΜ. 1.500 0,50 750,00

2 Ψωμί ολικής άλεσης KGR 2.600 1,60 4.160,00

3
Ψωμί φρέσκο τόστ φόρμας 
ολικής άλεσης (συσκευασία 400-
450 gr)

ΤΕΜ. 570 1,50 855,00

   
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 5.765,00€

    ΦΠΑ 13% 749,45€

   
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 6.514,45€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.M:  125/2021

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία
 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, 

  Πάτημα Χαλανδρίου
Ταχ. Κωδ. : 152 38  
Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056
Φαξ : 210 6017091
Email : preschooledu@halandri.gr

ΜΕΛΕΤΗ: : «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – 
Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου»

ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

mailto:preschooledu@halandri.gr
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

CPV: 15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

1 Βασιλόπιτα KGR 5 8,06 40,30

2
Βασιλόπιτα σε ατομική 
σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία(100 gr.) KGR 5 8,06 40,30

    
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ

80,60€

    ΦΠΑ 13% 10,47€

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
91,07€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 1.1+1.2) 6.605,52€

ΟΜΑΔΑΣ 2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΑ ΚΑΠΗ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)

1 Τυροπιτάκια KGR 10 9,68 96,80

2 Λουκανικοπιτάκια KGR 10 9,68 96,80

   
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 193,60€
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ΟΜΑΔΑΣ 2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΑ ΚΑΠΗ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

 CPV: 15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)

1
Βασιλόπιτα KGR 6 8,06 48,36

2

Βασιλόπιτα σε ατομική 
σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία(100 gr.) KGR 20 8,06 161,20

3 Κουραμπιέδες KGR 10 9,27 92,70

4 Μελομακάρονα KGR 10 8,87 88,70

5
Μικρά γλυκίσματα (κωκάκια-
εκλεράκια) KGR 5 9,68 48,40

6
Μικρά γλυκίσματα (Mακαρόν-
αμυγδαλωτά) KGR 5 11,00 55,00

7

Τσουρεκάκι σε ατομική 
σφραγισμένη διαφανή συσκευασία 
(250-300gr) KGR 20 9,00 180,00

    
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ

674,36€

    ΦΠΑ 13% 87,67€

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
762,03€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2- ΚΑΠΗ  (ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 + 2.2) 980,80€

    ΦΠΑ 13% 25,17€

   
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 218,77€
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΕΣ                                                  ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.765,00 €
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 749,45€

Χ.Τ ΣΥΝΟΛΟ 6.514,45 €

   

ΥΠΟ  ΟΜΑΔΑ 1.2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 80,60 €

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 10,47 €

Χ.Τ. ΣΥΝΟΛΟ 91,07 €

για τη Δ/νση 
Προσχολικής 

Αγωγής

   

ΟΜΑΔΑ 2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 193,60 €

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 25,17 €

Χ.Τ. ΣΥΝΟΛΟ 218,77 €

   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 674,36 €

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 87,67 €

Χ.Τ. ΣΥΝΟΛΟ 762,03 €

για τη  Δ/νση 
Κοινωνικής 

Μέριμνας  – ΚΑΠΗ

   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.713,56€

ΦΠΑ 13% 872,76€

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.586,32€

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ 1)

για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ.125/2021 

Του/ης…………………………………………………………………………………………………………………... με έδρα τ.......…………………………… 

Οδός…………………………………………………………… Αριθ. ……………      Τ.Κ. ……….. 

Τηλ. ……………………….…..Fax. …………………. Email: …………………………………………………………………………………………….. 

αφού έλαβα  γνώση των όρων της μελέτης για την:   «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου», της υπ΄αριθμ. 125/2021 μελέτης καθώς και των συνθηκών 

εκτέλεσης αυτής, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  και υποβάλλω την παρούσα προσφορά, η 

προσφορά πληροί τους όρους και  τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 125/2021  μελέτης και συνοδεύεται από 

πλήρη περιγραφή ανά είδος και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές, επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης .

ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ         
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€)

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)

1 Κουλούρια Θεσσαλονίκης ΤΕΜ. 1.500 0,50

2 Ψωμί ολικής άλεσης KGR 2.600 1,60

3
Ψωμί φρέσκο τόστ φόρμας 
ολικής άλεσης (συσκευασία 
400-450 gr)

ΤΕΜ. 570 1,50

     
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ

   ΦΠΑ 13%
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     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

CPV: 15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ         
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€)

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)

1 Βασιλόπιτα KGR 5 8,06

2
Βασιλόπιτα σε ατομική 
σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία(100 gr.) KGR 5 8,06

     
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ

   ΦΠΑ 13%

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 1.1+1.2)         €

Χαλάνδρι,      /     /2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)

«Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Χαλανδρίου»

Του/ης…………………………………………………………………………………………………………………... με έδρα τ.......…………………………… 

Οδός…………………………………………………………… Αριθ. ……………      Τ.Κ. ……….. 

Τηλ. …………………….…..Fax. ………………………. Email: ………………………………………………………………………..

αφού έλαβα  γνώση των όρων της μελέτης για την:   «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου», της υπ΄αριθμ. 125/2021 μελέτης καθώς και των συνθηκών 

εκτέλεσης αυτής, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  και υποβάλλω την παρούσα προσφορά, η 

προσφορά πληροί τους όρους και  τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 125/2021  μελέτης και συνοδεύεται από 

πλήρη περιγραφή ανά είδος και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές, επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης .

ΟΜΑΔΑΣ 2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΑ ΚΑΠΗ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         
ΜΕΛΕΤΗΣ

(€)

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)

1 Τυροπιτάκια KGR 10,00 9,68

2 Λουκανικοπιτάκια KGR 10,00 9,68

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

    ΦΠΑ 13%

   
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΜΑΔΑΣ 2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΑ ΚΑΠΗ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

 CPV: 15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΜΕΛΕΤΗΣ (€)

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€)

1
Βασιλόπιτα KGR 6 8,06

2

Βασιλόπιτα σε ατομική 
σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία(100 gr.) KGR 20 8,06

3 Κουραμπιέδες KGR 10 9,27

4 Μελομακάρονα KGR 10 8,87

5
Μικρά γλυκίσματα (κωκάκια-
εκλεράκια) KGR 5 9,68

6
Μικρά γλυκίσματα (Mακαρόν-
αμυγδαλωτά) KGR 5 11,00

7

Τσουρεκάκι σε ατομική 
σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία (250-300gr) KGR 20 9,00

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ €

ΦΠΑ 13% €

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2-  (ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 + 2.2) €

Χαλάνδρι,      /     /2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ)

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της παρούσας μελέτης – Αναγκαιότητα της προμήθειας - Τρόπος Εκτέλεσης της 

Προμήθειας

Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου», πολυετής δαπάνη και θα εκτελεστεί με την 
διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει έως και σήμερα.

Η ανωτέρω προμήθεια, κρίνεται άκρως απαραίτητη, λόγω ματαίωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού άνω των ορίων με την υπ αριθμ.602/2021 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

«προμήθεια τροφίμων» της ΑΜ36/2020, για τις ΟΜΑΔΕΣ 10: «Είδη αρτοποιείου- ζαχαροπλαστείου για τις 

ανάγκες της  Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής» και ΟΜΑΔΑ 11: «Είδη αρτοποιείου- ζαχαροπλαστείου για τις 

ανάγκες της  Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας για τα( ΚΑΠΗ)» όπου η προμήθεια των προϊόντων, απαιτείται 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής &  ΚΑΠΗ), 

εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ιστορικό:

 Με την με αριθμό 412/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΕ99ΩΗΔ-ΒΥΓ): 

Α) Εγκρίθηκε η Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά την 

«προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου», προϋπολογισμού 1.017.499,80€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Β) Εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της 36/2020 Μελέτης, προϋπολογισμού 1.017.499,80 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ : 125 /2021
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Πληροφορίες :Δημοπούλου Αθανασία
Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, 

  Πάτημα Χαλανδρίου
Ταχ. Κωδ. : 152 38
Τηλέφωνα : 210 6017054 & 056
Φαξ : 210 6017091
Email : preschooledu@halandri.gr

ΜΕΛΕΤΗ: : «Προμήθεια ειδών 
Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Χαλανδρίου»

Προϋπολογισμός: 7.586.32 €           
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  )

mailto:preschooledu@halandri.gr
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Γ) Καταρτίθηκαν οι όροι Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

«προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου», Α.Μ. 36/2020, προϋπολογισμού 

1.017.499,80 €

Βάσει αυτής εκδόθηκε η με Α.Π. 23215/15-07-2020 Διακήρυξη Δημάρχου (αριθ. Απόφασης 668/2020) του 

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων η οποία έλαβε ΑΔΑ:6Τ57ΩΗΔ-ΩΩ3 και ΑΔΑΜ: 

20PROC007062122 2020-07-21. Περίληψη της σχετικής διακήρυξης με Α.Π.: 23218/15-07-2020 η οποία 

έλαβε  ΑΔΑ:ΩΨΔΟΩΗΔ-ΥΚΙ και ΑΔΑΜ: 20PROC007062515 2020-07-21, δημοσιεύθηκε σύμφωνα με  την 

ισχύουσα νομοθεσία στην Επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο και 

αναρτήθηκε με την διακήρυξη και τα τεύχη της 36/2020 μελέτης στην ιστοσελίδα του Δήμου 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2020, 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σύμφωνα με την Α.Π. 23215/15-07-2020  

διακήρυξη ορίσθηκε στις 18/09/2020 και ώρα 10:00:00.

Ο διαγωνισμός με αντικείμενο την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου» 

διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

και αποτελείται  από της κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» με  συστημικό  

α.α.  94157

ΟΜΑΔΑ 2: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ για το 

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» με  συστημικό  α.α.  94157

ΟΜΑΔΑ 3: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ για τα ( ΚΑΠΗ)» 

με  συστημικό  α.α.  94157

ΟΜΑΔΑ 4: «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» με  συστημικό  α.α.  

94157

ΟΜΑΔΑ 5: «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ για (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» με  συστημικό  α.α.  94157

ΟΜΑΔΑ 6: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» με  συστημικό  

α.α.  94157

ΟΜΑΔΑ 7: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ για (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» με  συστημικό  α.α.  94157

ΟΜΑΔΑ 8: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΟΜΑΔΑ 9: «ΕΙΔΗ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ για (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)»

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2020
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ΟΜΑΔΑ 10: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

με  συστημικό  α.α.  94156

ΟΜΑΔΑ 11: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ για τα( ΚΑΠΗ)» με  συστημικό  α.α.  94156

 Με την 748/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:64ΘΝΩΗΔ-ΙΒ0) εγκρίθηκε η ματαίωση 

και επανάληψη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τους ίδιους όρους, για τις 

Ομάδες:

6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», 

προϋπολογισμού 62.080,00€ πλέον ΦΠΑ 13% (8.070,40€), ήτοι Συνολικού ποσού 70.150,40€ και 

7: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» προϋπολογισμού 6.8488,50€ πλέον ΦΠΑ 13% (890,31€), ήτοι Συνολικού 

ποσού 7.738,81€, διότι απέβησαν άγονες αφού δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 Με τις 58/2021 και 238/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω06ΣΩΗΔ-190 & 

67ΧΩΩΗΔ-ΨΣΞ αντίστοιχα) εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για τις ομάδες 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες 10 & 11.

 Με την 602/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΙΥΠΩΗΔ-ΚΕΑ) εγκρίθηκε η ματαίωση 

του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά την «προμήθεια τροφίμων» της 

ΑΜ36/2020, προϋπολογισμού 37.934,78€, για τις Ομάδες:

10: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 23.914,20 € 

πλέον ΦΠΑ 13% (3.108,85€), ήτοι Συνολικού ποσού 27.023,05 € και 

11: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΑΠΗ» 

προϋπολογισμού 9.656,40€ πλέον ΦΠΑ 13% (1.255,33), ήτοι Συνολικού ποσού 10.911,73 €, διότι 

απέβησαν άγονες, για τους λόγους ως αναλυτικά αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση σύμφωνα με το 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών.

Η παρούσα ανάθεση (απευθείας ανάθεση) διενεργείται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/16, [η κατά παρέκκλιση διαδικασία αφορά τη μη τήρηση των ορίων των 

διαγωνισμών, σε ποσοστό έως 20% (και έως ποσού 80.000,00€)] της συνολικής αξίας όλων των 

τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών. (δηλ. οι 

εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2021 για όμοια ή ομοειδή είδη). 

Με βάσει τα παραπάνω το ποσό της εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου ανερχόταν 

στις 37.934,78€, ήτοι για την ΟΜΑΔΑ 10 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ποσού 27.023,05€ και για ΟΜΑΔΑ 11«ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
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ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΑΠΗ» προϋπολογισμού ποσού 10.911,73 €, , 

σε βάρος των Κ.Α. 15.6481.25, Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου. 

Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 1,6785% του ανωτέρω ποσού, δηλαδή ποσό 6.714,12 

€,(πλέον με ΦΠΑ 13%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προκειμένου καλυφθούν οι ανάγκες 

του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022

Η αναθέτουσα αρχή, δύναται να κατακυρώσει την σύμβαση για μεγαλύτερη ποσότητα για το 80% μέχρι κα το 

20% της ποσότητας των αγαθών σύμφωνα με το τρίτο εδαφ.παρ.1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Άρθρο 2ο  - Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 παρ.9 εδάφιο 2 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με 

την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του 

άρθρου 377 του Ν.4412/2016

4. Την παρ.4 του άρθρου 209  του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22του 

Ν.3536/2007

5. Του Ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ133/Α΄/2018) περί «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

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

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)

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

7. 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.

8. 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.

9. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 21REQ009461617 2021-11-02,

10. Την με αριθμ. πρωτ. 35400/04-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με ΑΔΑ:6ΚΚΗΩΗΔ-

Ν47 η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό εγκεκριμένου αιτήματος ΑΔΑΜ:21REQ009480717 

2021-11-04.

11. Την αναγκαιότητα της προμήθειας, λόγω ματαίωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω 

των ορίων με την υπ αριθμ.602/2021 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «προμήθεια 

τροφίμων» της ΑΜ36/2020, για τις ΟΜΑΔΕΣ 10: «Είδη αρτοποιείου- ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες της  
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Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής» και ΟΜΑΔΑ 11: «Είδη αρτοποιείου- ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες της  

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας για τα( ΚΑΠΗ)» όπου η προμήθεια των προϊόντων, απαιτείται για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής &  ΚΑΠΗ), 

εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους.

 

Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία

i. Η τεχνική έκθεση

ii. Οι τεχνικές προδιαγραφές

iii. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

iv. Συνοπτικός προϋπολογισμός

v. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

vi. Η συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο Προϋπολογισμός 

Η πολυετής δαπάνη συνολικού ύψους  7.586,32 € 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: 

Ο Δήμος μετά την σύναψη συμφωνητικού, δεν δεσμεύεται ως αναφορά το σύνολο των 

ποσοτήτων και δύναται να μην πραγματοποιήσει το προϋπολογισμό των ειδών, καθώς και να  

διαμορφώσει τις ποσότητες αυτών(αυξομείωση ποσοτήτων) βάση των αναγκών των 

υπηρεσιών του, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2021

ΠΟΣΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2022

Α.Π.:  Α.Α.Υ

15.6481.25 Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας 
– Ζαχαροπλαστείου

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 0,00 6.605,52 35400/04-11-2021

15.6481.25 Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας 
– Ζαχαροπλαστείου

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ( ΚΑΠΗ ) 0,00 980,80 35400/04-11-2021

Συνολική δέσμευση ανά Ο.Ε. 0,00 7.586,32
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Άρθρο 5ο Σύνταξη προσφορών - Τεχνικές Προδιαγραφές

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να συμμετάσχει  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.

Άρθρο 6ο Υποβολή δικαιολογητικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ Α/Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-

1

 Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εμπόρων τροφίμων, 

αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής , εμπόρων προϊόντων ζωικής 

προέλευσης, της οικείας Περιφέρειας

1

Πιστοποίηση κατά ISO 

22000:2005 (ή ισοδύναμο) 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 

τροφίμων για τις Επιχειρήσεις 

της Αλυσίδας τροφίμων.

2

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή ισοδύναμο) Σύστημα 

Διαχείρισης  Ασφάλειας τροφίμων, διαπιστευμένο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο 

φορέα

3

Άδεια καταλληλόλητάς οχήματος για μεταφορά προϊόντων, 

ζωικής προέλευσης,  ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής από 

την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

οικείας Π.Ε.

4 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού 

φορέα θα δηλώνει ότι :

 «Τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 100 του ν.4727/2020 είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης. Τα ηλεκτρονικά 
έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του νόμου 
για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Ομοίως και στις περιπτώσεις υποβολής οποιασδήποτε Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ζητείται στην ανωτέρω περίπτωση 4 «Υποβολής Δικαιολογητικών».

Άρθρο 7ο Σύμβαση( Σύναψη και Διάρκεια σύμβασης)

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) 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 01/01/2022 και για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή τους 

και ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

8.1 Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της.

8.1.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.2,3

8.1.2  Ο Δήμος μετά την σύναψη συμφωνητικού δεν δεσμεύεται ως αναφορά το σύνολο των ποσοτήτων 
και δύναται να μην πραγματοποιήσει το προϋπολογισμό των ειδών, καθώς και να  διαμορφώσει τις 

2 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021.
3 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές 
ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων 
ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν 
τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

νομοθεσίας).

 Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της με Α.Μ.125/2021 Τεχνικής 

Έκθεση Δαπάνης.

5
Έντυπο Οικονομική προσφοράς (με υπογραφή και σφραγίδα 

του νόμιμου εκπροσώπου).

6
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού εγγραφής στο 

οικείο Επιμελητήριο(ΓΕΜΗ)
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ποσότητες αυτών (αυξομείωση ποσοτήτων) βάση των αναγκών των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό.

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, τότε συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης 

μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

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

αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

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.

Άρθρο 9ο Χρόνος και τόπος παράδοσης

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.

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.

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 
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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),
, 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 

8ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Διονύσου 46)
Υπεύθυνη : κ. Παπαδάκη Χριστίνα, τηλ.:210-6893005

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
 Υπεύθυνος: κ. Σάμπαλης Δημήτριος, τηλ.:210-6848380

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης.
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2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν.4412/2016 περί κυρώσεων για 

εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207, 208, 209 και 210.

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 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. 
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Άρθρο 13ο Φόροι - Τέλη

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

ισχύουν κατά την ημέρα  της πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.

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.

Άρθρο 15ο: «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου»

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν 

αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο 

ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν.4412/2016 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ’ της παρ. 1, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να 

είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 

της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 

παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 

δημόσιες συμβάσεις.

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4412/2016

5. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην 

ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου 

αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74 του ν.4412/2016, περί αποκλεισμού οικονομικού 

φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
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