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ΜΕΛΕΤΗ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει (τιμής μονάδας) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 49.163,71€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Μ : 19/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙ 21/03/2022 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών 

Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου» 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Χαλανδρίου 
 
Προϋπολογισμός: 49.163,71€                     
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) 
 
 

 
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 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου» 

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου διάρκειας 28 μηνών από την 

υπογραφή των συμβάσεων των ειδών. 

Το ύψος της δαπάνης  θα ανέλθει στα 49.163,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% και θα  βαρύνει τον Κ.Α.E:  15.6481.25 (Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου) στον προϋπολογισμό του Δήμου από ιδίους πόρους, σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα: 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ O.E 2022 
ΔΑΠΑΝΗ 

O.E  2023 
ΔΑΠΑΝΗ 

O.E  2024 
ΔΑΠΑΝΗ 

15.6481.25 Προμήθεια ειδών 
Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 3.742,56 18.311,88 19.990,83 

15.6481.25 Προμήθεια ειδών 
Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ     ( 
ΚΑΠΗ ) 0,00 3.554,19 3.564,25 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 3.742,56 21.866,07 23.555,08 

 

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

Κωδικολογίο-CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 
15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

 

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

(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών) με την Διαδικασία Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με χρήση ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστείου» για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, συνολικού ύψους 49.163,71€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου.  
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Το προκηρυσσόμενο αντικείμενο αφορά  στην κάλυψη των αναγκών των κατωτέρων 

Διευθύνσεων: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

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 
 
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)  
1. Α’ ΚΑΠΗ, Καραολή Δημητρίου 2 & 25ης Μαρτίου 
2. Β’ ΚΑΠΗ, Ιλιάδος 23, Κάτω Χαλάνδρι 
3. Γ’  ΚΑΠΗ, Ταϋγέτου 19 & Μεσσηνίας 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
 

 
α/α 

 
 

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών) με την 

Διαδικασία Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων), για την ανάδειξη 

αναδόχου, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια κατακύρωσης: 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Χαμηλότερη τιμή – Χ.Τ.) 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (τιμή 

μονάδας), για το σύνολο των ειδών της προμήθειας , ως αυτές έχουν καθορισθεί 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στον διαγωνισμό) μπορούν να 

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 

Τα προϊόντα αναλύονται σε μία ΟΜΑΔΑ για το σύνολο της προμήθειας και  σε  

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ανά  κατηγορία ειδών,  σύμφωνα με την Υπηρεσία-Δ/νση, όπως 

περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:   

 
ΟΜΑΔΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 

 
CPV 

ΟΜΑΔΑ 1 
 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  

 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
για τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 

15612500-6 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
 για τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 
 

15842300-5 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ για 

την Δ/νση Κοινωνικής  Μέριμνας ( ΚΑΠΗ) 

15612500-6 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
για την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ( ΚΑΠΗ) 

15842300-5 

Το αντικείμενο της προμήθειας δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα σύνολο 
προμήθειας οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την 
απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε 
έναν οικονομικό φορέα. Επίσης με αυτό το τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  

CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας, CPV: 15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ(€)          

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

1 Κουλούρια Θεσσαλονίκης ΤΕΜ. 10.585 0,62 6.562,70 

2 Ψωμί ολικής άλεσης KGR 9.075 1,90 17.242,50 

3 Ψωμί φρέσκο τόστ φόρμας ολικής άλεσης 
(συσκευασία 400-450 gr) ΤΕΜ. 1.604 1,70 2.726,80 

4 Κριτσίνι ολικής άλεσης KGR 420 8,90 3.738,00 

5 Σταφιδόψωμο(συσκ.170-200 gr. ΤΕΜ 4.400 1,50 6.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 36.870,00 

 ΦΠΑ 13% 4.793,10 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  41.663,10 

 

 

 

 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ(€)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

1 Βασιλόπιτα  KGR 38 8,90 338,20 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 
338,20 

 ΦΠΑ 13% 43,97 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 382,17 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 1.1 + 1.2  42.045,27 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ  

                                                                                             Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

                                                                                                        α/α 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                            ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 Λουκανοπιτάκια KGR 100 8,00 800,00 

2 Τυροπιτάκια KGR 100 8,00 800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.600,00 

 ΦΠΑ 13% 208,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.808,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 
Βασιλόπιτα  KGR  15 8,90 133,50 

2 
Βασιλόπιτα σε ατομική σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία(100 gr.) KGR  

150 8,90 
1.335,00 

3 Κουραμπιέδες  KGR  50 9,35 467,50 

4 Μελομακάρονα  KGR  50 9,35 467,50 

5 Μικρά γλυκίσματα (κωκάκια-εκλεράκια) KGR  50 11,00 550,00 

6 
Τσουρεκάκι σε ατομική σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία (250-300gr) KGR  

180 9,70 
1.746,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.699,50 

 ΦΠΑ 13% 610,94 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.310,44 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΚΑΠΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 1.3 + 1.4  7.118,44 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 49.163,71 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΜΑΔΑ 1 (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΑΣΤΕΙΟΥ ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  1 – 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- 

1 

• Άδεια λειτουργίας αρτοποιείου 
• Άδεια υπευθύνου αρτοποιίας 

εργαστήριου με βάση την ΚΥΑ ΠΔ/ΙΚ. 
1589/104(ΦΕΚ 90 Β΄/30-01-2006)  

1 

Πιστοποίηση κατά ISO 
22000:2018 (ή ισοδύναμο) 
Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας τροφίμων για τις 
Επιχειρήσεις της Αλυσίδας 
τροφίμων. 

2 

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

  

3 

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018 (ή 
ισοδύναμο) Σύστημα Διαχείρισης  
Ασφάλειας τροφίμων, διαπιστευμένο από 
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) ή 
άλλο αντίστοιχο φορέα 
 

 
 

4 

Άδεια καταλληλόλητάς οχήματος για 
μεταφορά προϊόντων,  ειδών αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής από την Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της οικείας Π.Ε.  
 

  

Ο Προμηθευτής των ειδών αρτοποιείου θα έχει όλα τα παραπάνω. 

Αν δεν τα έχει ο ίδιος και τα έχει τρίτος προμηθευτής που θα τα προμηθεύεται, τότε 
πρέπει να έχει ξεχωριστό ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ-Στήριξη σε ικανότητες τρίτων. 
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 Όλα τα είδη Αρτοποιείου- πρέπει να είναι παρασκευασμένα με φρέσκα και 

αρίστης ποιότητας υλικά σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

Ο άρτος, το κουλούρι Θεσσαλονίκης πρέπει να παραδίδεται 3 με 4 ώρες 

μετά από τον ε κλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

 

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 
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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 τρόπο ώστε να διατηρείται 

καθαρό. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 

μόνο για την μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας.   

 Θρεπτικά συστατικά ανά 100 γ. ψωμιού ολικής άλεσης. 

Ολικής 

άλεσης 

Θερμίδε

ς 

Υδατάν

θρακες 

Πρωτεΐνες Λίπη Φυτικές 

ίνες 

 244 49 8 2 8,5 

 Τεχνικές προδιαγραφές για ψωμί τοστ ολικής άλεσης. 

Μέτρηση 

ανα 100 

gr. 

Νάτριο/1

00gr) 

Ολικά 

λιπαρά/1

00gr) 

Κορεσμέν

α/100gr 

Tρανς(% 

επί των 

ολικών 

λιπιδίων  

Ζάχαρη/10

0 gr 

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-100gr 

ΚΡΙΤΣΙΝΙ  ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ 

 Το κριτσίνι να είναι ολικής αλέσεως, να περιέχει το σύνολο 

του κόκκου του σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φύτρο), το 

οποίο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και να 

φτιάχνεται με φυσικό προζύμι. Το αλεύρι ολικής να είναι 

τουλάχιστον 60% επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου. Το 

παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ 

(ΣΥΣΚ.170-200 

ΓΡΑΜ.) 

 

 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 θα 
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 παραδίδεται  συσκευασμένο  με ειδικό για τρόφιμα 

περιτύλιγμα.   

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. 

 
 Όλα τα είδη Ζαχαροπλαστείου 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 

 

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

(ΣΥΣΚ.250-300 ΓΡΑΜ.) 

 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 

& ΑΤΟΜΙΚΗ(ΤΜΧ) 

 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, 

γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι.  



11 
 

  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. 

 Για την βασιλόπιτα τεχάχιο:  
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) 

 

 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.  

 Το κάθε κιλό μελομακάρονα και κουραμπιέδες θα 

περιέχει περίπου 20 με 25 τεμάχια και για τα μικρά 

γλυκίσματα περίπου 30 τεμάχια 

 και θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά για 

τρόφιμα χάρτινα κουτιά.  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 

α/α 
 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
 
 

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Α. Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστείου» 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου,  πολυετής δαπάνη διάρκειας 28 
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μηνών και θα εκτελεστεί με την διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ- Ανοικτός Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός (άνω των ορίων) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει έως και σήμερα. 

Ιστορικό: 

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. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, 

διενεργήσαμε,  ανάθεση (απευθείας ανάθεση) 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). 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. 

Κατόπιν ο Δήμος προέβη στην σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας από 1/1/2022 έως 

31/12/2022  

 

 

 

 

 

ΑΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις του 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. 
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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. Το Ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.4013/2011 (Α΄ 204) «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014,  «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», ΦΕΚ 74/Α/26-03-20214, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

9. Το Ν.4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με 

τις διατάξεις του Ν.4337/2015. 

10. Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (Α΄167) « Συντελεστές παρακράτησης φόρου». 
 
12. Το Ν.3861/2010(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
13. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό  Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»( ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
14. Τον κώδικα Τροφίμων και Ποτών ΦΕΚ Β’ 788/31-12-1987 όπως τροποποιείται και ισχύει, 

15. 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. 
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16. 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. 

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

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 22REQ010301182 2022-03-31. 

18. Τις με αριθμ. πρωτ. 10795, 10803/31-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) 

με ΑΔΑ: ΨΙΒΨΩΗΔ-4ΘΧ, ΨΓΦ8ΩΗΔ-Ε3Φ η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 

εγκεκριμένου αιτήματος ΑΔΑΜ:22REQ010306363 2022-04-01 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

i. Η Σύμβαση 

ii. Η Διακήρυξη 

iii. Οικονομική προσφορά αναδόχου 

iv. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

v. Τεχνικές προδιαγραφές 

vi. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο   : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η πολυετής δαπάνη διάρκειας 28 μηνών συνολικού ύψους 49.163,71€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%,   θα δεσμεύσει πιστώσεις  σε βάρος του Προϋπολογισμού 

του Δήμου από ιδίους πόρους, από την υπογραφή της σύμβασης, με τα ποσά ανά Κ.Α.Ε  και 
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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. 

Η δαπάνη του προϋπολογισμού αφορά την σίτιση των βρεφών και νηπίων βάση της 

δυναμικότητας φιλοξενίας στα τμήματα της Προσχολικής Αγωγής του Δήμου 

Χαλανδρίου σύμφωνα με την υπ.αριθμ.54/2021 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου(ΑΔΑ:Ω1Σ7ΩΗΔ-ΝΛΥ)  «Έγκριση της δυναμικότητας των τμημάτων 

προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί-παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου, 

σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κυρίων χώρων απασχόλησης νηπίων 

και βρεφών ,όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ.99/2017 για το έτος 2021-2022» 

και ανέρχεται  στα 500 παιδία. Το 2ο τμήμα Προσχολικής Αγωγής δεν φιλοξένησε 

παιδία για την σχολική περίοδο 2021-2022, λόγω προσωρινής παύσης λειτουργίας 

προκειμένου να γίνουν εργασίες ανακαίνισης και επέκτασης του υφιστάμενου 

κτιρίου. 

 

Στα τμήματα Προσχολικής Αγωγής για την σχολική περίοδο 2021-2022 φιλοξενούνται 

414 παιδιά  όπως  κατανέμονται στον ακόλουθο πίνακα : 

Τμήματα 

Προσχολικής 

Αγωγής 

Φιλοξενία 

/Βρεφών 

Φιλοξενία 

/Νηπίων 

 

 

 

Τμήματα  

Προσχολικής  

Αγωγής 

Φιλοξενία 

/Βρεφών 

Φιλοξενία 

/Νηπίων 

1Ο ΤΜΗΜΑ  22 37  5Ο ΤΜΗΜΑ  34 72 

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Ο.Ε 2022 

ΔΑΠΑΝΗ 
Ο.Ε  2023 

ΔΑΠΑΝΗ 
Ο.Ε  2024 

Α.Π.:  
Α.Α.Υ 

15.6481.25 Προμήθεια ειδών 
Αρτοποιίας – 
Ζαχαροπλαστείου 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

3.742,56 18.311,88 19.990,83  

15.6481.25 Προμήθεια ειδών 
Αρτοποιίας – 
Ζαχαροπλαστείου 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ     
(ΚΑΠΗ) 

0,00 3.554,19 3.564,25  

Συνολική δέσμευση ανά Ο.Ε. 3.742,56 21.866,07 23.555,08  
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2Ο ΤΜΗΜΑ  - -  6Ο ΤΜΗΜΑ  22 20 

3Ο ΤΜΗΜΑ  36 27  7Ο ΤΜΗΜΑ  - 33 

4Ο ΤΜΗΜΑ  31 45  8Ο ΤΜΗΜΑ  18 17 

 

Για την Δ/ση Κοινωνικής Μέριμνας- Υπηρεσία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), μέχρι και σήμερα τα εγγεγραμμένα μέλη(υπερήλικοι δημότες 
του Δήμου Χαλανδρίου)  ανέρχονται στα 420 μέλη. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να συμμετάσχει  υποβάλλοντας προσφορά για  το 

σύνολο της ομάδας και των υποομάδων (ολική προσφορά). 

 Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η εγγυητική συμμετοχής και εγγυητικής καλής εκτέλεσης ορίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 

6.1. Εγγύηση συμμετοχής 

Ο υποψήφιος προμηθευτής καταθέτει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία 

ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Η ισχύς της εγγυητικής συμμετοχής πρέπει να είναι  ένα μήνα επιπλέον μετά την λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η διακήρυξη. 

6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης  ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασής επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.  

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ Α/Α 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- 

1 

 Άδεια λειτουργίας αρτοποιείου 
 ‘Άδεια υπευθύνου αρτοποιίας εργαστήριου 

με βάση την ΚΥΑ ΠΔ/ΙΚ. 1589/104(ΦΕΚ 90 
Β΄/30-01-2006)  

1 

Πιστοποίηση κατά ISO 
22000:2018 (ή 
ισοδύναμο) Σύστημα 
Διαχείρισης Ασφάλειας 
τροφίμων για τις 
Επιχειρήσεις της 
Αλυσίδας τροφίμων. 

2 
Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εμπόρων τροφίμων, 
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, εμπόρων προϊόντων 
ζωικής προέλευσης, της οικείας Περιφέρειας   

  

3 

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018 (ή ισοδύναμο) 
Σύστημα Διαχείρισης  Ασφάλειας τροφίμων, 
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα 

  

4 

Άδεια καταλληλόλητάς οχήματος για μεταφορά 
προϊόντων,  ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής από 
την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της οικείας Π.Ε.  

 
 

5 

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, 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΣΥΜΒΑΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης 
του διαγωνισμού , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού,  εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός της προθεσμίας 
που του ορίστηκε από την σχετική πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού και δεν 
καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 
 
 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. 
 
8.2 Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε 28 μήνες και θα τεθούν σε ισχύ από την 

ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης /ή   από την υπογραφή τους και ανάρτησή τους 

στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Θα συνταχθούν δύο συμβάσεις: 

 για την Δ/νση Προσχολικής Αγωγής για τις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ- 1.1 , 1.2  και 

 για την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ)  για τις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ- 1.3, 1.4.  

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας). 

 Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με 

Α.Μ.19/2022 Τεχνικής Έκθεση Δαπάνης. 

 

6 
Έντυπο Οικονομική προσφοράς (με υπογραφή και 

σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου). 

  

7 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού εγγραφής 

στο οικείο Επιμελητήριο(ΓΕΜΗ) 
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8.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών 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 ανάδοχος είτε ύστερα 

από σχετικό αίτημα του αναδόχου, 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. 

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. 

8.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της. 
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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. 4412/2016.1,2 

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 ποσότητες αυτών (αυξομείωση ποσοτήτων) 
βάση των αναγκών των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

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 είδος, 

β) να παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το είδος. 

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. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

                                                           
1 Προβλ. 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. 
2 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). 
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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  

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  
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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 

 
AΡΘΡΟ 11Ο : ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

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. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά τον διαγωνισμό. Όμως κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση 

δειγμάτων οπού κριθεί απαραίτητο.  

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. 

 

 

AΡΘΡΟ 12Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά   βάσει της τιμής  (τιμή μονάδας), για το σύνολο των ειδών της 
Ομάδας ή Υποομάδας της εκάστοτε Υπηρεσίας, ως αυτές έχουν καθορισθεί. 
(Χαμηλότερη τιμή – Χ.Τ.) 
 
 

AΡΘΡΟ 13Ο : ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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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.  

 

AΡΘΡΟ 14Ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

χαρτόσημα, που θα ισχύουν κατά την ημέρα  της πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

προμήθειας  της ομάδας, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AΡΘΡΟ 16Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

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: 
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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. 

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 
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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 
 

 α/α 
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου» για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου 

ΑΜ   19/2022           

Αρ. Διακήρυξης  …………………/……....-……….- 2022 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ 1) 

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

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

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

αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης για την:   «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου-

Ζαχαροπλαστείου» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, της 19/2022 μελέτης 

καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   

με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  

CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας, CPV: 15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ         
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€) 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 
Κουλούρια Θεσσαλονίκης 

ΤΕΜ. 10.585 0,62  
 

2 Ψωμί ολικής άλεσης 
KGR 9.075 1,90  

 

3 
Ψωμί φρέσκο τόστ φόρμας ολικής 
άλεσης (συσκευασία 400-450 gr) ΤΕΜ. 1.604 1,70  

 

4 Κριτσίνι ολικής άλεσης 
KGR 420 8,90   

5 Σταφιδόψωμο (Συσκ.170-200gr) KGR 4.400 1,50   

       ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ   
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      ΦΠΑ 13%   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ         
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€) 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 Βασιλόπιτα KGR 38 8,90   

        
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 
 

 

      ΦΠΑ 13%   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ) ΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 1.1+1.2  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ  

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ         
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€) 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 Τυροπιτάκια KGR 100 8,00   

2 Λουκανοπιτάκια KGR 100 8,00   

        ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ   

      ΦΠΑ 13%   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ         
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€) 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 
Βασιλόπιτα  KGR 15 8,90   
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2 
Βασιλόπιτα σε ατομική 
σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία(100 gr.) 

KGR 150 8,90   

3 Κουραμπιέδες  KGR 50 9,35   

4 Μελομακάρονα  KGR 50 9,35   

5 
Μικρά γλυκίσματα (κωκάκια-
εκλεράκια) 

KGR 50 11,00   

6 
Τσουρεκάκι σε ατομική 
σφραγισμένη διαφανή 
συσκευασία (250-300gr) 

KGR 180 9,70   

        ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ   

      ΦΠΑ 13%   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ) ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 1.3+1.4  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 1  

(Άθροισμα των υποομάδων 1.1+1.2+1.3+1.4) 
 

 

Χαλάνδρι,      /     /2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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