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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

 (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  39.610,00 € 

Φ.Π.Α. (13% ):  :              5.149,30 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 44.759,30 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  54/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 συνολικού προϋπολογισμού 44.759,30€, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13% . 

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των ατόμων 

που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες των δομών του Δήμου 

Πεντέλης», ήτοι: 

● των νηπίων που φιλοξενούνται στους πέντε (5) Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, 
● των ατόμων που εξυπηρετούνται στα έξι (6) Κέντρα Ανοικτής Προστασία Ηλικιωμένων 

(Κ.Α.Π.Η.), 
● των ατόμων που φιλοξενούνται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  

(Κ.Δ.Α.Π.), 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) με το οποίο 

κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α’ της 12ης /12/2012, ορίζεται ότι: «Η 

διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες: 

● Τροφίμων 
● Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών 
● Πετρελαιοειδών 
● Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των 

Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ’ εξής από τους 

οικείους Δήμους. 
Οι ανωτέρω προμήθειες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον 

Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α’/8.8.2016). 
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Συνεπώς, πλέον ο Δήμος Πεντέλης , ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών (έως την έκδοση 

κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών για τις δικές του ανάγκες.  

Η δαπάνη της προμήθειας των τροφίμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ του οικονομικού έτους 2020-2021-2022-2023 στους Κ.Α: 

 

15-6481.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 19.805,00 € 

60-6481.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 19.805,00 € 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 39.610,00 € , με επί πλέον δαπάνη 

Φ.Π.Α. (13%) το ποσόν των 5.149,30€, δηλαδή η συνολική απαιτουμένη δαπάνη ανέρχεται στο 

ποσόν των 44.759,30€. 

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί σε τιμή μονάδας. 

Ο χρόνος για την ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται για τρία έτη 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) θα υποβάλλουν προσφορά, υπό την 

προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της σχετικής 

ομάδας. 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 

 

                     Δεμερτζή Ευδοξία 

         Μελίσσια  22/09/2020 

 

                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
 

Κουλάκου Παναγιώτα  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
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ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

                                                 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    39.610,00 € 

Φ.Π.Α. (13% & 24%):  :    5.149,30 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 44.759,30 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 54/2020 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 2020 – 2021, 2021 – 2022, 

2022-2023 και πιο συγκεκριμένα για τις ανάγκες σίτισης τόσο των νηπίων που φιλοξενούνται 

στους Παιδικούς Σταθμούς όσο και για τη λειτουργία ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ. 

Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την 

διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της 

προμήθειας. 

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες των δομών του Δήμου, 

χωρίς να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 44.759,30 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 13% . 

 

Άρθρο 2ο  - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016 

4. Το ΠΔ 80/2016 

5. Την υπ’ αρ. 1/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  προϋπολογισμού 

6. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΠ./3729/996/21.1.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής περί «Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020» 

7. Τον Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018. 

8. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

9. Το με αρ. πρωτ. 10203/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 

20REQ006918607 

10. Το με αρ. πρωτ. 10205/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

11. Τις με αριθμό Α-495/2020,  Α-496/2020,   αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ006966711 

13. Την με αρ. 54/2020 μελέτη της Δ/νσης Πρόνοιας Πολιτισμού και Αθλητισμού τμήμα 

(ομάδα 5 ) της με αρ. 9/2020 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου 

14. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα επέβη άγονη μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού 

άνω των ορίων 

15. Την με αρ. 169/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ ΨΙ8ΘΩΞ3-ΥΔ6 κατά της 

οποίας δεν ασκήθηκαν ένδικα 
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16. Η ανάγκη προμήθειας των ειδών της με αρ. 54/2020 μελέτης για τις υπηρεσίες του Δήμου 

που αφορά τμήμα της με αρ. 9/2020 μελέτης  

 

 

Άρθρο 3ο  - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

β) Η παρούσα μελέτη 

γ) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου 

 

Άρθρο 4ο ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των 

ειδών και η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα 

εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

   

Άρθρο 5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τα δικαιολογητικά του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

παρακάτω: 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: 

 

- Άδεια λειτουργίας αρτοποιείου 

- Άδεια υπευθύνου αρτοποιϊας εργαστηρίου με βάση την ΚΥΑ ΠΔ/ΙΚ. 1589/104 (ΦΕΚ 90 Β΄/30-

01-2006) 

- Άδεια οχήματος μεταφοράς ειδών αρτοποιείου 

- ISO 22000/2005 με πεδίο διαπίστευσης είδη αρτοποιείου 

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. 

 

 

Άρθρο 6ο ΣΥΜΒΑΣΗ  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Άρθρο 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. όσα προβλέπονται στα 

αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 9ο  - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

1. Η Οριστικη παραλαβή της προμήθειας του υλικού θα γίνει από την επιτροπή της παραγράφου 

5 του άρθρου 221 του Ν4412/2016.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικού θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 

και θα καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

α) Με μακροσκοπική εξέταση.  

β) μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ) Με πρακτική δοκιμασία.  

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια 

είδος ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από 

τη σύμβαση.  

3. Μετά τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων - εξετάσεων, συντάσσεται από την επιτροπή 

παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.  

Κατόπιν της ολοκλήρωσης 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.  

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος είναι 

κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 

υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, 

εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 

ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το είδος μπορεί να απορριφθεί.  

Εάν το είδος απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν 

κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και 

αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.  

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν,4412/2016 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις ειδών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 

παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 
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πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 

προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, 

βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, 

ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου 

και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

7.Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση 

είδος σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην 

περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην 

περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω 

παράγραφο 5.  

8.Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ 

έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από 

εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο 

προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από 

πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον 

αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του 

Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την 

περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.  

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης 

υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως 

εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό 

πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.  

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή 

σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.  
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9.Τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.  

10.Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 

κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη 

σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 10ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα V της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το 

ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των ειδών  που παραλήφθηκε οριστικά 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

Άρθρο 11ο - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται έως 

τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό 

προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των δομών του Δήμου καθημερινά ή κατ’ 

ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας τους που του γνωστοποιείται 

με φαξ.  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των δομών του 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ όσον αφορά στα είδη του πρώτου κεφαλαίου της παρούσης και 

συγκεκριμένα: 

 
● Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σερίφου 14 Μελίσσια 15127, τηλ. 210 8040603 

● Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σκιάθου 3 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 8048222 

● Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης,  Φοίβου & Αθήνας, Ν. Πεντέλη 15236, τηλ. 210 8040496  

● 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης, τερμα Ιπποκράτους, Τ.Κ. 152 36, τηλ. 210 8105670 

● Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Αλεξανδρουπόλεως 24& Σουκάκου 2 ,15127 Μελίσσια, τηλ. 201 

8101144 

● A' ΚΑΠΗ Μελισσίων  Αγ. Σαράντα 2, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 8040994 

● Β΄ ΚΑΠΗ Μελισσίων Σκιάθου 5, 15127 Μελίσσια, τηλ.2108100884 

● Γ' ΚΑΠΗ Μελισσίων-Καποδιστρίου 14, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 6136 333 

● Δ' ΚΑΠΗ Μελισσίων Νάξου 16, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 6138380 

● ΚΑΠΗ Νέας Πεντέλης, 25ης Μαρτίου 44 Νέα Πεντέλη, τηλ. 201 6131690 

● ΚΑΠΗ Πεντέλης Ηγουμένου Μακρυγιάννη 2,  Πεντέλη τηλ 210 8044855  

● ΚΔΑΠ “Μελίσσι”, Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 151 27 Μελίσσια, τηλ. 210 8032 722 

Εφ’ όσον η ποιότητα των ειδών προκύψει ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 

σύμβασης και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο είδος με νέο που να τις πληροί. Επίσης 

οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι λιποβαρείς, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο 

συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη παράδοση. 

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

επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών. Εάν 
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ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας 

οριζόμενης προθεσμίας, ο κάθε φορέας υλοποίησης της προμήθειας δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο για τις 

ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και υπηρεσία, και 

στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία 

αποστολής ανά ομάδα και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του 

αναδόχου (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). 

Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

και πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα αντίστοιχα δελτία πιστοποίησης τιμών -από την 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -, Μέσης Λιανικής Τιμής 

πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα 

ημερήσια δελτία πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους. 

Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική 

αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και 

στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 

να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον δύο (2)εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για 

λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα είδη και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής 

στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση 

να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

 

Άρθρο 12ο ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  

Τυχόν έξοδα Χημικού ή Εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν είναι 

δυνατόν να προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον 

καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.  

 

Άρθρο 13ο - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή του Δήμου Πεντέλης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 

τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. 

Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του 

κάθε υλικού από αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαραίνουν τον προμηθευτή. 
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Άρθρο 14Ο  – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά, υπό την 

προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της ομάδας. 

 

Άρθρο 15Ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και για χρονικό 

διάστημα τριών ετών. 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 

 

 

 

Δεμερτζή Ευδοξία 

        Μελίσσια  22/09/2020 

 

                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ              

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
 

Κουλάκου Παναγιώτα  

                     

 

 

 

 

Μελίσσια  28/02/2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

2020 -2021, 2021-2022, 2022-2023 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   39.610,00 €   

Φ.Π.Α. (13% & 24%) :      5.149,30 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 44.759,30 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 54/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων 

εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, 

καθώς και τις Υγειονομικές και  Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας 

κατώτερης ποιότητας. Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία των υπό 

προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση  αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την 

ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : 

Πρόκειται για την προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Πεντέλης για τη λειτουργία των ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ κ.α. 

 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 (κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 

Με Φ.Π.Α. 13 % 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Θα πρέπει να  είναι παρασκευασμένα µε είδη αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται στην 

Υπηρεσία φρέσκα. Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές. Οι συνθήκες τις εγκαταστάσεις τις 

οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα µέσα µε τα οποία θα μεταφέρονται, 

να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τις Ε.Ε.  

 

▪ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για 

τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.1 και 1.2 

ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 15811000-6, με τίτλο «Προϊόντα άρτου». 

1.1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ: Ο άρτος πρέπει να είναι ολικής 

άλεσης, σε φραντζόλα καθαρού βάρους 350γρ. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον 

εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των τεμαχίων 

επιτρέπεται σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα 
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και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ’ όλη την επιφάνεια. Το 

μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού 

άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται 

τις προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες 

συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τις κανόνες 

υγιεινής των τροφίμων. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την 

απόκρυψη τις τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των 

αλεύρων. Το ψωμί που προσκομίζεται στα τμήματα του Ν.Π. θα είναι ΦΡΕΣΚΟ. 

1.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (80-100γρ.): Το κάθε κουλούρι Θεσσαλονίκης 

πρέπει να είναι καθαρού βάρους 80-100γρ. παραδιδόμενο 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό 

του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το κουλούρι θα πρέπει να αποκτήσει την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως  προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η 

μεταφορά του κουλουριού θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα 

ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τις κανόνες υγιεινής των τροφίμων. Απαγορεύεται η χρήση 

οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη τις τυχόν ελαττωματικότητας των 

φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων. Τα κουλούρια Θεσσαλονίκης που 

προσκομίζονται στα τμήματα του Ν.Π. θα είναι ΦΡΕΣΚΑ. 

 

▪ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος  του άρθρου 5.3  

ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 15811000-6, με τίτλο «Προϊόντα άρτου». 

1.3 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ σε συσκευασία 1000γρ.: Η συσκευασία να 

είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος. 

 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη  των άρθρων 1.4 έως 1.9  

ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 15812000-3, με τίτλο «Είδη 

ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα». 

1.4     Τσουρέκια 400γρ. (μονάδα μέτρησης : τεμάχιο) 

1.5      Κουλουράκια – Βουτήματα (μονάδα μέτρησης : κιλό) 

1.6      Κέϊκ (μονάδα μέτρησης : κιλό) 

1.7      Μελομακάρονα (μονάδα μέτρησης : κιλό) 

1.8      Κουραμπιέδες (μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 1.9     Βασιλόπιτες (μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 

 

 

                    Δεμερτζή   Ευδοξία 

        Μελίσσια  22/09/2020 

                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
 

Κουλάκου Παναγιώτα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  39.610,00€:   

Φ.Π.Α. (13% & 24%):      5.149,30 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 44.759,30 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 54/2020 

 

 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
                                

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή) (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(3 ετών) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.1 ΑΡΤΟΣ σε φραντζόλα (ολικής 

άλεσης) βάρους 350 γραμ. 

15811000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30.000 0,85 € 25.500,00 € 

1.2 Κουλούρι Θεσσαλονίκης  

(80-100γρ.) 

15811000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 6.000 0,40 € 2.400,00 € 

1.3 Ψωμί τοστ ολικής άλεσης 15811000-6 ΚΙΛΟ 600 3,40 € 2.040,00 € 

1.4 Τσουρέκια (400γρ.) 15812000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 3,00 € 3.000,00 € 

1.5 Κουλουράκια - Βουτήματα 15812000-3 ΚΙΛΟ 150 6,00 € 900,00 € 

1.6 Κέϊκ 15812000-3 ΚΙΛΟ 100 6,60 € 660,00 € 

1.7 Μελομακάρονα 15812000-3 ΚΙΛΟ 200 6,30 € 1.260,00 € 

1.8 Κουραμπιέδες 15812000-3 ΚΙΛΟ 150 7,00 € 1.050,00 € 

1.9 Βασιλόπιτες 15812000-3 ΚΙΛΟ 400 7,00 € 2.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 39.610,00€ 

ΦΠΑ 13% 5.149,30€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 44.759,30€ 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 

 

 

Δεμερτζή  Ευδοξία 

                         

                      Μελίσσια  22/09/2020 

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                           

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

Κουλάκου Παναγιώτα  
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