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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες σίτισης για τους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Περάματος»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες σίτισης για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 
Περάματος» συνολικού προϋπολογισμού 13.820,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα 
με την με αρ. 1/2023 με αρ. πρωτ. 1503/27-01-2023  Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας – Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. (Σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων λαμβάνεται υπόψιν η μελέτη 3/2022 με αρ. 
πρωτ. 15690/14-10-2022)

Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά όπου να αναφέρεται το 
κόστος (με υπογραφή και σφραγίδα) για τα ανωτέρω μέχρι και την 03/03/2023 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. 
Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr. 
(Ψηφιακά υπογραμμένες).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) 
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ 
του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προς απόδειξη των ανωτέρω.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Τα αναφερόμενα στη μελέτη απαραίτητα πιστοποιητικά

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
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εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο 
των υπό προμήθεια ειδών.
Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψη.  
 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 
προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 
συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση. 

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                          ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πέραμα: 27/01/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ. : 1503

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

                                
                                                                           
           

«Τροποποίηση της μελέτης 3/2022 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 
έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος» ως προς την Ομάδα Β (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)»
         

Προϋπολογισμός:  13.820,50€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 1/2023

           
         

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πέραμα: 27/01/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ. : 1503

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                        
                                                                         

«Τροποποίηση της μελέτης 3/2022 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 
έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος» ως προς την Ομάδα Β (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)»
         

Προϋπολογισμός:  13.820,50€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 1/2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

          Η παρούσα μελέτη αφορά την τροποποίηση της μελέτης 3/2022 της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας καθώς και της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής για την 
Ομάδα Β (Είδη Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής).
Η σύγκεκριμένη τροποίηση κρίνεται επιβεβλημένη καθώς η παρούσα τιμή του ψωμιού δεν 
ανταποκρίνεται στην τιμή που είχε υπολογιστεί στην αρχική μελέτη καθώς υπάρχει ραγδαία 
αύξηση αυτής κατά τους τελευταίους μήνες. 
Ταυτόχρονα, καθώς, επιτρέπεται από τις αγορονομικές διατάξεις αποδεκτή αυξομείωση βάρους 
για την φρατζόλα ψωμιού των 500gr, έχει παρατηρηθεί ότι η ποσότητα του προς προμήθεια 
ψωμίου συγκλίνει με την κατώτερη επιτρεπτή ποσότητα, γεγονός που δημιουργεί ανάγκη 
επανακαθορισμού των προς προμήθεια ποσοτήτων του ψωμιού, με δεδομένο ότι  το 
διατροφολόγιο των παιδιών έχει συγκεκριμένο βάρος ανά μερίδα.
Επισημένεται ότι η τροποποίηση αφορά μόνο τις ποσότητες και τις τιμές της ανωτέρω ομάδας. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η μελέτη 3/2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και 
Προαγωγής Υγείας καθώς και της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής.

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Κ.Α. 15-6481.0000 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση των 
νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 3.832,30€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% &24% και Κ.Α. 61-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων 
για τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 
9.988,20 €. 
                                                                                   

ΠΕΡΑΜΑ,  27/01/2022

                                                                                              

 Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                                                                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                        

                                                                     
  ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ                                              ΜΑΝΩΛΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ





                                                                

                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πέραμα: 27/01/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ. : 1503

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

                             
                                                                           
«Τροποποίηση της μελέτης 3/2022 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου 
φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος» ως προς την Ομάδα Β (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)»
         
Προϋπολογισμός:  13.820,50€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 1/2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ποσότητες των ειδών προς προμήθεια υπολογίστηκαν βάσει της δυναμικότητας εξυπηρέτησης 
βρεφών και νηπίων, καθώς και του αριθμού των γευμάτων που παρέχονται και των ποσοτήτων 
που αναλογούν σε αυτά, η δε τιμή υπολογίστηκε ύστερα από από έρευνα αγοράς που έγινε μέσω 
site επώνυμων αυσίδων αρτοποιίας, τοπικών φούρνων και συνυπολογίζοντας σε αυτή το κόστος 
μεταφοράς προς τα σημεία παράδοςσής τους. 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος)

CPV: 15810000-9 - Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ(%)

1 Ψωμί ολικής άλεσης ΚΙΛΟ 2.750         2,00 €   5.500,00 € 
13

2 Κουλούρι 
Θεσσαλονίκης ΤΜΧ 3.730         0,60 €   2.238,00 € 

13

4 Κουλουράκια 
διάφορα ΚΙΛΟ 105         6,00 €      630,00 € 

24

5

Πασχαλινά- 
Χριστουγεννιάτικα 
σοκολατένια 250 gr 
το τεμάχιο

ΤΜΧ 280         7,80 €   2.184,00 € 

24

6 Γλυκά ατομικά 
διάφορα ΚΙΛΟ 80      16,00 €   1.280,00 € 

24

ΣΥΝΟΛΟ 11.832,00 € 
 

ΦΠΑ13% & 24%   1.988,50 € 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.820,50 € 
 





Οι ανωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και η 
παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.

ΠΕΡΑΜΑ,  27/01/2023

                                                                                              

 Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                                                                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                                                          

  ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ                                              ΜΑΝΩΛΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 

«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του 
Δήμου Περάματος»

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος)

CPV: 15810000-9 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

…………………….., που εδρεύει στ…  ……………………………., οδός ……………………… , 

αριθμός ……, τηλ. …………………….., fax …………………………

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ(%)

1 Ψωμί ολικής άλεσης ΚΙΛΟ 2.750
13

2 Κουλούρι 
Θεσσαλονίκης ΤΜΧ 3.730

13

4 Κουλουράκια 
διάφορα ΚΙΛΟ 105

24

5

Πασχαλινά- 
Χριστουγεννιάτικα 
σοκολατένια 250 gr 
το τεμάχιο

ΤΜΧ 280

24

6 Γλυκά ατομικά 
διάφορα ΚΙΛΟ 80

24

ΣΥΝΟΛΟ
 

ΦΠΑ13% & 24%
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 

   ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2023
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………….
        
         Υπογραφή / Σφραγίδα





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πέραμα: 14/10/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ. : 15690

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
                             

                                                                           
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου 

Περάματος»

Προϋπολογισμός:  339.645,19€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 3/2022

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης

Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την 

1) Την Προμήθεια ειδών και τροφίμων που  απαιτούνται για τις ανάγκες των ενταγμένων 
οικογενειών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου  Περάματος και τη σίτιση των νηπίων στους 
Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς (ΟΜΑΔΑ Α έως ΟΜΑΔΑ Ι)

2) Την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος» (ΟΜΑΔΑ ΙΑ’), έως 150 άτομα, σε εβδομαδιαία ημερήσια βάση δυο γευμάτων , 
συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής και για χρονικό  συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης.  

Στην υπηρεσία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναγνωρισμένες εταιρείες 
προμήθειας, οι οποίες θα διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, αυτοκίνητα μεταφοράς των 
αναφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και παρέχουν εχέγγυα 
άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
αξιοπιστία τους και υπόκεινται σε τακτούς και έκτακτους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Β. Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των :  339.645,19€  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 6%-13%-24% αναλόγως ,  και θα βαρύνει τους ΚΑ 00-6737.0002, Κ.Α. 15-6481.0000 και 
Κ.Α. 61-6481.0001  του προϋπολογισμού των οοικονομικών ετών 2022 και 2023 και ειδικά κατά 
κατηγορία:

 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΜΑΔΑ

CPV ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ

1 ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α 15800000-6, 

15500000-3, 
15600000-4 

130.496,89€

2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ Β
15810000-9

11.496,91€

3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΟΜΑΔΑ Γ

15411110-6
14.213,48 €

4 ΑΥΓΑ
ΟΜΑΔΑ Δ

15800000-6
3.762,90 €

5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Ε

15110000-2
28.971,05 €





6 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ       ΟΜΑΔΑ ΣΤ 15300000-1 8.052,01 €
7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ Ζ 15220000-6 

15331100-8 6.542,47 €

8 ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΟΜΑΔΑ Η

15884000-8 7.715,64 €

9 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Θ 33760000-5
39831200-8 10.110,36 €

10 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ Ι 39830000-9 

33771100-6 
33771200-7 8.989,87 €

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΦΑΓΗΤΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΙΑ
15894200-3  109.293,60€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα για το 
σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 
 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
ΥΠΕΣ»,

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω 
ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και ιδίως του 
άρθρου 5ια

 την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, που τροποποιεί 
την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας 
που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» (Α’ 59), 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

 της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/13.07.2021, Τεύχος Β’) με θέμα: 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” 





 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

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

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

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις», 

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

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

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

-Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
-Η προκήρυξη του διαγωνισμού
-Η μελέτη της παρούσας σύμβασης.
-Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
-Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4ο





Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό ) του προϋπολογισμού της μελέτης , χωρίς 
Φ.Π.Α, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό ) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την 
συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος – τύπος διεξαγωγής της προμήθειας

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.Promitheus.gov.gr του συστήματος, με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής:

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική 
Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, για την ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), ΟΜΑΔΑ Δ (ΑΥΓΑ), 
ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ), ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) και ΟΜΑΔΑ Ζ 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ) 

β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα είδη των υπολοίπων ομάδων δηλαδή για 
την ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), ΟΜΑΔΑ Β (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ), ΟΜΑΔΑ Η (ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ), ΟΜΑΔΑ Θ (ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΟΜΑΔΑ Ι (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)  και ΟΜΑΔΑ ΙΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ)

ΑΡΘΡΟ 6Ο

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7ο 
άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων 
κατοίκων και αστέγων του Δήμου Περάματος» (ΟΜΑΔΑ ΙΑ), έως 150 άτομα, σε εβδομαδιαία 
ημερήσια βάση συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής , ορίζεται για συνολικό 
διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο αριθμός των 150 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά, 
σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας του Δήμου Περάματος .
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για τις υπόλοιπες ομάδες της παρούσας μελέτης ορίζεται ένα 
έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι μειοδότες αποκαλούμενοι στο εξής ανάδοχοι, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα 
με το νόμο, υποχρεούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου, σε χρονικό διάστημα των δέκα 
(10) ημερών, για να υπογράψουν τις συμβάσεις και να καταθέσουν τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι η αντίστοιχα πιστοποιούμενη τιμή λιανικής πώλησης την 
ημέρα παράδοσης των προϊόντων για κάθε προμηθευτικό είδος όπως αυτή προκύπτει από τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης-Πληρωμή
.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασηςχωρίς τον ΦΠΑ.





Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 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 συμβαλλομένων. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής μηνός από την προσκόμιση 
του τιμολογίου.

Πιο, αναλυτικά, ο ανάδοχος, ή ξεχωριστά, είναι υποχρεωμένος/οι να προσκομίζει :

α) Τα κατά νόμο προβλεπόμενα πρωτότυπα παραστατικά (τιμολόγιο και δελτία αποστολής του 
     προμηθευτή), στα οποία θα αναγράφονται ακριβώς οι ποσότητες των ειδών και των γευμάτων 
(έτοιμου  φαγητού) που παραδόθηκαν.
β)  Για την ΟΜΑΔΑ ΙΑ Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και 
Προαγωγής Υγείας και για την καλή και σύμφωνη με τους όρους της αντίστοιχης  σύμβασης 
εκτέλεση της προμήθειας για την πραγματοποίηση του συσσιτίου (έτοιμου φαγητού)  
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Δύναται να γίνονται τμηματικές πληρωμές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

Παραλαβή-Χρόνοι και τόποι παράδοσης

Η προς εκτέλεση προμήθεια θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις σχετικές 
υποδείξεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και τις 
υποδείξεις της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των 
εξυπηρετούμενων από τις ανωτέρω προμήθειες:

Για τους παιδικούς σταθμούς:
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του 
προμηθευτή στους παιδικούς σταθμούς και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από 
συνεννόηση με την υπηρεσία. Τα είδη κρεοπωλείου θα παραδίδονται αυθημερόν 07.00-08.00 το 
πρωί σύμφωνα με τις παραγγελίες και τις υποδείξεις των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στα τμήματα προσχολικής αγωγής μετά από ειδοποίηση της 
υπηρεσίας με ΦΑΞ επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις 
εκτελεί εντός τριών (3) ημερών.
Σε κάθε περίπτωση, τα τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος, θα εξυπηρετούνται 
με τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της προμηθεύτριας και όταν αυτά δεν επαρκούν, ο προμηθευτής θα 
είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια (π.χ. μίσθωση με 
έξοδα του προμηθευτή άλλων οχημάτων) προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκαιρη μεταφορά και 
παράδοση των ειδών.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 221 παρ.11β του Ν.4412/2016
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των ειδών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σύμφωνος με τους όρους της σύμβασης και της διακήρυξης 
άλλως υπόκειται σε κυρώσεις από τον Δήμο Περάματος και αν δε συμμορφωθεί διακόπτεται η 
σύμβαση σε βάρος του και η εγγύηση θα αποβεί υπέρ του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος.
Για την Διεύθνση Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας:
Η παράδοση θα γίνεται με ειδικά μέσα μεταφοράς στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου υπό 
την επίβλεψη των αρμοδίων υπαλλήλων που θα έχουν ορισθεί από την υπηρεσία.
Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με ΦΑΞ, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο από την υπηρεσία και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί την ημέρα 
που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία.

Όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ  ΙΑ:
«Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος»,  η καθημερινή σίτιση των απόρων θα γίνεται με δυο γεύματα ημερησίως , σε 
ατομικές μερίδες και θα καλύπτει 7 ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση αργιών που 





εμπίπτουν κατά τις ημέρες της εβδομάδας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρασκευάζει και να 
παραδίδει τη μερίδα των αργιών, την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, όπως επίσης οι 
μερίδες του Σαββατοκύριακου θα παραδίδονται με τα γεύματα της Παρασκευής . Τόπος 
παράδοσης είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. H καθημερινή παράδοση στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο θα γίνεται από 10.30 π.μ  – 11.30 π.μ.
Ο αριθμός των 150 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά, 
σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας του Δήμου Περάματος..
Ο τόπος παράδοσης των ειδών και ο χρόνος μπορεί να αλλάξει κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας 
και εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των έτοιμων φαγητών και των ειδών του κοινωνικού 
παντοπωλείου, θα πραγματοποιείται κάθε φορά στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, από 
την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, παρουσία του αναδόχου και ενός υπαλλήλου της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική 
αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας 
οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Περάματος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η παραλαβή των παραπάνω έτοιμων φαγητών και των ειδών παντοπωλείου, ενεργείται βάσει των 
κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης.
Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με 
μακροσκοπικό έλεγχο.

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 
μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
είναι σύμφωνος με τους όρους της σύμβασης, άλλως υπόκειται σε κυρώσεις και αν δε 
συμμορφωθεί διακόπτεται η σύμβαση σε βάρος του και η εγγύηση θα αποβεί υπέρ του 
προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος

ΑΡΘΡΟ 9ο:
Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η  συσκευασία, η μεταφορά και η παράδοση  των ειδών 
των ομάδων της παρούσας μελέτης στον τόπο διανομής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας μελέτης.

Σε περίπτωση απόρριψης προμήθειας προς παροχή, μη σύμφωνης με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας μελέτης, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο με μορφή ποινικής ρήτρας.
Πιο αναλυτικά, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, 
δύναται τουλάχιστον να του επιβληθεί πρόστιμο, που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ. Π. Α., ανάλογα με τη βαρύτητα ή και την συχνότητα 
της παράβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος , ύστερα από 
εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας ή της Δ/νσης 
Προσχολικής Αγωγής ανάλογα την υπηρεσία που αφορά τα αντικείμενα για τα οποία έγινε η 
παράβαση.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις :

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης των συσσιτίων (έτοιμων φαγητών) και των 
ειδών που αναφέρονται στις υπόλοιπες ομάδες της παρούσας μελέτης. 

 Παράδοση των συσσιτίων (έτοιμων φαγητών) και των ειδών που αναφέρονται στην 
παρούσα μελέτη  μη σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, ως προς την ποιότητα 
και την ποσότητα των προσφερόμενων αγαθών.





Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου, ή σε περίπτωση 
ανε-πάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη 
της Ένωσης.
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι διοικητικά μέτρα και είναι ανεξάρτητες από ενδεχόμενες ποινικές 
κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια.

 Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να είναι σύμφωνος με τους όρους της σύμβασης, άλλως υπόκειται σε 
κυρώσεις και αν δε συμμορφωθεί διακόπτεται η σύμβαση σε βάρος του και η εγγύηση θα αποβεί 
υπέρ του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

Κρατήσεις -Φόροι

Τους αναδόχους βαρύνουν εξ ολοκλήρου κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει μέχρι την ημέρα 
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο και η δαπάνη 
δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει επίσης τους αναδόχους κατά αναλογία.

ΠΕΡΑΜΑ,  …/…/2022

                                                                                              

 Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                                                                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                        

                                                                     

  ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ                                              ΜΑΝΩΛΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος
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