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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ

«Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Ιλίου»

Κ.Μ.:        39/2023

ΠΡΟΫΠ.:  18.972,65 € με το Φ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.:     15.6481.0011

CPV.:       15411110-6, 15851100-9, 03211300-6, 15511600-9, 03212220-8, 15831000-2, 
                 15331428-3, 15113000-3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισθείσα δαπάνη
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΑΡΘΡΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου», η οποία θα πραγματοποιηθεί για χρονική 

περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη με Κ.Μ. 030/2023 προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες». 

Η δαπάνη για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου», κρίνεται απαραίτητη, διότι αφορά κάλυψη κατεπειγουσών 

αναγκών παροχής τροφίμων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Ιλίου, μέχρι την ολοκλήρωση του ως άνω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο 

ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (18.972,65 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και θα 

βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 15.6481.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ιλίου, οικονομικού έτους 2023. 

Σημειώνεται εδώ, ότι η συνολική δαπάνη για την παρούσα προμήθεια, συμπερ. του 

Φ.Π.Α. 13%, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής δαπάνης συμπερ. του Φ.Π.Α. 13% της 

ως άνω αναφερόμενης με Κ.Μ. 030/2023 προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για 

τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες» 

(Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων).

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 

με κριτήριο κατακύρωσης όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Κατηγορίες Περιγραφή Κριτήριο Κατακύρωσης

Α΄ Ομάδα Έλαια

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή 
Λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, της 
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Β΄ Ομάδα Είδη 
παντοπωλείου

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο 
των ειδών της Ομάδας.

Γ΄ Ομάδα Είδη κρεοπωλείου

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή 
Λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, της 
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Οι οικονομικές προσφορές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία ομάδα ειδών. 

Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα 

απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

          Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας τροφίμων για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί για 

χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη με Κ.Μ. 030/2023 προμήθεια με τίτλο: 
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«Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες». 

   Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, 

εμφαίνονται αναλυτικά  στον  παρακάτω πίνακα:

Τρόφιμα για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου / Κ.Α.Ε.: 
15.6481.0011

Α΄ Ομάδα: Έλαια

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα CPV

1 Ελαιόλαδο - Εξαιρετικό Παρθένο - 
συσκευασία 5 λίτρων συσκευασία 64 15411110-6

Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα CPV

2 Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) - 
συσκευασία 380-500 γραμ. τεμάχιο 1.900 15511600-9

3 Ζάχαρη - συσκευασία 1 κιλού κιλό 750 15831000-2

4 Ζυμαρικά (Κριθαράκι) - συσκευασία 
500 γραμ. τεμάχιο 1.000 15851100-9

5 Ζυμαρικά (Μακαρόνια Νο 6) - 
συσκευασία 500 γραμ. τεμάχιο 2.000 15851100-9

6 Ρύζι τύπου Καρολίνα - συσκευασία 
500 γραμ. τεμάχιο 550 03211300-6

7 Τοματοπολτός - συσκευασία 410 
γραμ. τεμάχιο 950 15331428-3

8 Φακές - συσκευασία 500 γραμ. τεμάχιο 800 03212220-8

9 Φασόλια ψιλά - συσκευασία 500 
γραμ. τεμάχιο 800 03212220-8
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Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα CPV

10
Χοιρινό νωπό κρέας (μπριζόλες 
καρέ με κόκκαλο), σε συσκευασία 
του ενός κιλού

κιλό 700 15113000-3

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και η 

διακίνησή τους θα πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί 

καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της 

ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να 

επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια.

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     Α΄ Ομάδας: Έλαια

α/α 1. Ελαιόλαδο - Εξαιρετικό Παρθένο – συσκευασία 5 λίτρων:

Το προς προμήθεια είδος με α/α 1. Ελαιόλαδο Εξαιρετικό Παρθένο, να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας 

που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους και είναι σύμφωνο 

με τον κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/2104 της Επιτροπής 29/7/2022 

(συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και 

του Συμβουλίου).

Γενικά Χαρακτηριστικά

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να συμμορφώνονται 

με τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία ελαιολάδου στον ισχύοντα Κανονισμό 

(ΕΕ) και γενικότερα στην λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
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Το προϊόν θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από 

την ημερομηνία παραλαβής του.

Το προϊόν πρέπει να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC.   

Το προϊόν πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιολάδου.

Το προϊόν πρέπει να είναι αμιγές, καθαρό, απαλλαγμένο από ξένες ύλες.

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άμεμπτοι και 

χαρακτηριστικοί του είδους και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών 

πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών καθώς και τάγγισης.

Τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πρέπει να είναι σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα για την κατηγορία του στο Παράρτημα VII  μέρος VIII σημείο 1 στοιχεία α) 

και β) και σημεία 3 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ 1308/2013 όπως ισχύει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμους κλειστούς και 

σφραγισμένους περιέκτες καθαρού περιεχομένου 5 λίτρων ± 5%.

Το υλικό της πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να 

πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες 

του ΕΦΕΤ.

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις και να 

είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ενδείξεις πάνω στην συσκευασία

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, 

οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους 

χαρακτήρες:

• Η ονομασία του προϊόντος (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο).

• Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου, εκφραζόμενη σε μονάδες 

όγκου.

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 

τροφίμων
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• Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.

• Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx), εφόσον είναι ελληνικής 

προέλευσης.

• Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του προϊόντος.

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.

• Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι συσκευασίες με τα προϊόντα θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό, σκιερό 

και ξηρό περιβάλλον.

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.

2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     Β΄ Ομάδας: Είδη παντοπωλείου

α/α 2. Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) - συσκευασία 380-500 γραμ.

ΓΑΛΑ (εβαπορέ αγελάδος πλήρες σε μεταλλική συσκευασία-κουτί 380-500 γραμ.)

Το προς προμήθεια είδος με α/α 2. Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) πρέπει να είναι 

σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις καθώς και τα μικροβιολογικά κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 

49/1989 και  56/95. Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό 

έγκρισης.

Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα είναι λευκό αγελαδινό και αποστειρωμένο, του 

οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 6,0% σε μεταλλική 

συσκευασία-κουτί των 380-500 γραμμαρίων. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες 

για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος 

και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία 

πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής.
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Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές 

που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά με 

την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ.

α/α 3. Ζάχαρη - συσκευασία 1 κιλού

Το προς προμήθεια είδος με α/α 3. Ζάχαρη, θα είναι αρίστης ποιότητας, λευκή 

κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού. Θα πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η 

ημερομηνία λήξης.

α/α 4. Ζυμαρικά (Κριθαράκι) - συσκευασία 500 γραμ.

α/α 5. Ζυμαρικά (Μακαρόνια Νο 6) - συσκευασία 500 γραμ.

Τα προς προμήθεια είδη με α/α 4. Ζυμαρικά (Κριθαράκι) και α/α 5  Ζυμαρικά (Μακαρόνια 

Νο 6), θα πρέπει να παρασκευάζονται από σιμιγδάλι 100% και να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή ή/και αλλοίωση. Θα είναι 

τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία των 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά των 

συσκευασιών θα αναγράφεται η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.

α/α 6. Ρύζι τύπου Καρολίνα - συσκευασία 500 γραμ.

α/α 8. Φακές - συσκευασία 500 γραμ.

α/α 9. Φασόλια ψιλά - συσκευασία 500 γραμ.

Τα προς προμήθεια είδη με α/α 6. Ρύζι τύπου Καρολίνα, α/α 8. Φακές και α/α 9.  Φασόλια 

ψιλά, να είναι Α’ ποιότητας, να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε οσμή ή/και αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, 

φυσιολογικού χρώματος, φετινής εσοδείας και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα 

από ξένα σώματα. Θα είναι τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 

Εξωτερικά των συσκευασιών θα αναγράφεται η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και 

λήξεως.
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α/α 7. Τοματοπολτός - συσκευασία 410 γραμ.

Το προς προμήθεια είδος με α/α 7. Τοματοπολτός, θα είναι αρίστης ποιότητας, θα πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις, σε κατάλληλη συσκευασία των 410 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 

συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.

Στην «Τεχνική Προσφορά» τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι της Α΄ Ομάδας: Έλαια και της Β’ 

Ομάδας: Είδη παντοπωλείου, θα κατονομάζουν, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 

περίπτωση και τα εξής:

• Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, π.χ. ζυμαρικά, λάδι, 

γαλακτοκομικά, εμπορικό σήμα/βιομηχανία παραγωγής – συσκευασίας/βάρος.

• Η ημερομηνία λήξης αυτών, θα είναι τουλάχιστον ένα χρόνο από την παράδοσή 

τους στο Δήμο.

Αποκλείονται τα προϊόντα προσβεβλημένα από ακάρεα, προϊόντα (ρύζι-όσπρια) 

περιέχοντα θραύσματα κόκκων άνω του 3%, ανωμάλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες 

με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. 

Όλα τα είδη θα είναι συσκευασμένα στις ποσότητες που αναγράφονται για το κάθε ένα 

από αυτά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, επώνυμα και ευρείας 

κυκλοφορίας.

3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     Γ΄ Ομάδας: Είδη κρεοπωλείου

α/α 10. Χοιρινό νωπό κρέας (μπριζόλες καρέ με κόκκαλο), σε συσκευασία του ενός κιλού
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Στην «Τεχνική Προσφορά» τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι της Γ΄ Ομάδας: Είδη 

κρεοπωλείου, θα κατονομάζουν, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση και τα 

εξής:

Το προς προμήθεια είδος με α/α 10. Χοιρινό νωπό κρέας (μπριζόλες καρέ με κόκκαλο), 

σε συσκευασία του ενός κιλού:

✓ Θα προέρχεται από νεαρά και υγιή ζώα, τα οποία να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι 

λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

✓ Θα είναι απαλλαγμένο αλλοιώσεων, κακώσεων και εκδορών.

✓ Θα έχει φυσιολογικό χρώμα και φυσιολογική οσμή.

✓ Θα είναι καλά συντηρημένο.

✓ Θα αναφέρεται η προέλευση.

Το νωπό κρέας θα διατίθεται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που 

αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση και τη διάθεση τους.

Το κρέας θα προέρχεται από νεαρά και υγιή ζώα και από εγκεκριμένα σφαγεία, θα φέρει 

όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.

Σύμφωνα με το ΠΔ 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 

κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007» και 

τον ΚΑΝ 853/04 που κυρώνεται από το Π.Δ. 79/2007, ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του 

νωπού κρέατος, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης 

εγκατάστασης τεμαχισμού).
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Για τη συντήρηση και διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του 

παραπάνω ΚΑΝ, σύμφωνα με τον οποίο, όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 

προέρχονται από εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε έγκριση, θα πρέπει να φέρουν σήμα 

καταλληλότητας. Επιπρόσθετα, η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 

203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

Η μεταφορά των νωπών κρεάτων προς το Δήμο Ιλίου θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα-ψυγεία του προμηθευτή (κατάλληλα οχήματα εφοδιασμένα με σχετική 

άδεια μεταφοράς τροφίμων), τα οποία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα.

Στην «Τεχνική Προσφορά» τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι της Α’ Ομάδας: Έλαια, της Β’  

Ομάδας: Είδη Παντοπωλείου και της Γ’ Ομάδας: Είδη κρεοπωλείου, θα καταθέσουν όλα 

τα έγγραφα που τεκμηριώνουν, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, τη 

συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στην 

παρούσα μελέτη.

1) Τεχνική Περιγραφή πώς οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

μελέτης, πληρούνται για κάθε ομάδα, για την οποία ο υποψήφιος έχει υποβάλει 

προσφορά.

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), νομίμως 

υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνουν την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

• Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι της Β’ Ομάδας: Είδη Παντοπωλείου και της Γ’ 

Ομάδας: Είδη κρεοπωλείου, επιπλέον των ανωτέρω, θα καταθέσουν:

1) Άδεια καταλληλότητας οχήματος για μεταφορά προϊόντων ζωικής προέλευσης, από 

την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
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• Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι της Γ’ Ομάδας: Είδη κρεοπωλείου, επιπλέον των 

ανωτέρω, θα καταθέσουν:

         α)   Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων τροφίμων ζωικής προέλευσης, της οικείας 

                Περιφέρειας  και,

         β)  Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής:

              1)  Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της οικείας 

                    Περιφερειακής Ενότητας.

              2)  Κωδικό Αριθμό έγκρισης εγκατάστασης από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και,

              3) Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή ισοδύναμο) Σύστημα Διαχείρισης 

                  Ασφάλειας τροφίμων για τις Επιχειρήσεις της Αλυσίδας τροφίμων.

Το προαναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει διαπίστευση 

από τον Ε.ΣΥ.Δ. ή από άλλο επίσημο φορέα διαπίστευσης μέλος του οργανισμού 

«Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις ανεξαρτήτως αν έχουν συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορέα (προμηθευτή) ή όχι, δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Οι παραπάνω δηλώσεις μπορούν να γίνουν σε ένα ή περισσότερα έντυπα υπεύθυνων 

δηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τρόφιμα για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου / Κ.Α.Ε.: 15.6481.0011

Α΄ Ομάδα: Έλαια
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α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος 
προ Φ.Π.Α. 

(€)

Ενδεικτική 
Συνολική 
Τιμή προ 
Φ.Π.Α. (€)

CPV

1
Ελαιόλαδο - Εξαιρετικό 
Παρθένο - συσκευασία 5 
λίτρων

συσκευασία 64 32,39 2.072,96 15411110-6

Σύνολο Ομάδας Α' 2.072,96

Φ.Π.Α. 13% 269,48

Γενικό Σύνολο Ομάδας Α' 2.342,44

Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος 
προ Φ.Π.Α. 

(€)

Ενδεικτική 
Συνολική 
Τιμή προ 
Φ.Π.Α. (€)

CPV

2
Γάλα συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ) - συσκευασία 
380-500 γραμ.

τεμάχιο 1.900 1,30 2.470,00 15511600-9

3 Ζάχαρη - συσκευασία 1 
κιλού κιλό 750 1,60 1.200,00 15831000-2

4 Ζυμαρικά (Κριθαράκι) - 
συσκευασία 500 γραμ. τεμάχιο 1.000 0,95 950,00 15851100-9

5
Ζυμαρικά (Μακαρόνια 
Νο 6) - συσκευασία 500 
γραμ.

τεμάχιο 2.000 0,95 1.900,00 15851100-9

6 Ρύζι τύπου Καρολίνα - 
συσκευασία 500 γραμ. τεμάχιο 550 0,95 522,50 03211300-6

7 Τοματοπολτός - 
συσκευασία 410 γραμ. τεμάχιο 950 1,79 1.700,50 15331428-3

8 Φακές - συσκευασία 500 
γραμ. τεμάχιο 800 1,60 1.280,00 03212220-8

9 Φασόλια ψιλά - 
συσκευασία 500 γραμ. τεμάχιο 800 1,30 1.040,00 03212220-8

Σύνολο Ομάδας Β' 11.063,00

Φ.Π.Α. 13% 1.438,19

Γενικό Σύνολο Ομάδας Β' 12.501,19
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Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος 
προ Φ.Π.Α. 

(€)

Ενδεικτική 
Συνολική 
Τιμή προ 
Φ.Π.Α. (€)

CPV

10

Χοιρινό νωπό κρέας 
(μπριζόλες καρέ με 
κόκκαλο), σε συσκευασία 
του ενός κιλού

κιλό 700 5,22 3.654,00 15113000-3

Σύνολο Ομάδας Γ' 3.654,00

Φ.Π.Α. 13% 475,02

Γενικό Σύνολο Ομάδας Γ' 4.129,02

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 16.789,96

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13% 2.182,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 18.972,65

Οι ανωτέρω τιμές για τα είδη της Β’ Ομάδας: Είδη Παντοπωλείου, διαμορφώθηκαν κατόπιν 

έρευνας αγοράς στις τρέχουσες τιμές εμπορίου στα αντίστοιχα είδη κατά το χρόνο 

υλοποίησης της μελέτης και ειδικότερα από ηλεκτρονική επικοινωνία με υποψήφιους 

αναδόχους και από έλεγχο μέσω διαδικτύου.

Οι ανωτέρω τιμές για τα είδη της Α’ Ομάδας: Έλαια και της Γ’ Ομάδας: Είδη κρεοπωλείου, 

διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα, ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών του 

Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρόνο 

υλοποίησης της μελέτης.

Σημειώνεται ρητά, ότι η διάθεση και η κατανομή των προς προμήθεια ειδών και 

ποσοτήτων, θα γίνεται βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου, οι οποίες θα 

προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι την 

ολοκλήρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη με Κ.Μ. 
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030/2023 προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες».  Ο Δήμος Ιλίου δεν δεσμεύεται 

όσον αφορά την ποσότητα, ανά είδος, τα οποία θα χρειασθεί εντός του ως άνω χρονικού 

διαστήματος. 

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί για χρονική 

περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη με Κ.Μ. 030/2023 προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες». 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

• Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως 

τροποποιηθείς ισχύει.

• Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-2014)

• Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014) 

• Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011)
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• Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 

Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)

• Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-

06-2010)

• Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 

263 Α΄/23-12-2008)

• Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006)

• Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)

• Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

• Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016)

• Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 του Ν. 4412/16, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων 

των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698 Β΄/16-11-2016)

• Την με αριθμ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (αρ. 161/5797/25-11-2016)

• Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
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ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

• Το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρίστηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 

23REQ012176717  2023-02-22.

• Το με αριθμ. πρωτ. 14030/22-02-2023 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την 

έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

• Τη με αριθμ. 416/14545/23-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οικονομική και Τεχνική Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών, θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές 

μονάδας της προσφοράς του κάθε υποψηφίου αναδόχου θα παραμένουν σταθερές μέχρι 

την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, όπως προβλέπεται στην 

παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, με έναν εκ των δύο 

κάτωθι τρόπων:

1)  Με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gr (με κοινοποίηση στο Τμήμα Προμηθειών 

του Δήμου Ιλίου στο: promithies@ilion.gr), ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό 

     πρωτοκόλλου. 

To email της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αποσταλεί ως εξής: 

•   Θέμα:    «Προσφορά για την Κ.Μ. 39/2023»

mailto:kentrikigrammateia@ilion.gr
mailto:promithies@ilion.gr
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•   Περιεχόμενο:    ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Ο.Υ.-Τμήμα Προμηθειών)

                                  Προσφορά για την Κ.Μ. 39/2023: «Προμήθεια τροφίμων για τη 

                                  λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου»

                                 «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία 

                                  επικοινωνίας».

•   Επισυναπτόμενα Αρχεία:     Οικονομική και Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με το 

ΑΡΘΡΟ 3ο Δικαιολογητικά συμμετοχής (του ΑΡΘΡΟΥ 4 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 

της παρούσας μελέτης.

Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το 

δυνατό μικρό μέγεθος. 

2) Μέσα σε φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

α)  «Προσφορά για την Κ.Μ. 39/2023»,

β)  H επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά:

     «Προς Δήμο Ιλίου (Ο.Υ.-Τμήμα Προμηθειών)»,

γ)  ο τίτλος της σύμβασης:  «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού

                                                   Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου»

δ)  τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει την Οικονομική και την Τεχνική Προσφορά, του 

υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 3ο Δικαιολογητικά συμμετοχής (του 

ΑΡΘΡΟΥ 4 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) της παρούσας μελέτης.

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Επίσης, ο προϋπολογισμός προσφοράς θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου 

προμηθευτή ότι συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η 

δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο, ο οποίος θα είναι τελικά ο 

ανάδοχος.

Το Κριτήριο Κατακύρωσης εμφαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορίες Περιγραφή Κριτήριο Κατακύρωσης

Α΄ Ομάδα Έλαια

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή 
Λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, της 
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Β΄ Ομάδα Είδη 
παντοπωλείου

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο 
των ειδών της Ομάδας.

Γ΄ Ομάδα Είδη κρεοπωλείου

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή 
Λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, της 
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, είναι 

το διαθέσιμο από το Δήμο Ιλίου για το σύνολο των ειδών που δύναται να ζητήσει ο Δήμος 
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και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Δήμο Ιλίου να κάνει χρήση όλων των ειδών που 

περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.

Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, θα γίνει βάσει των 

πραγματικών αναγκών που θα προκύψουν.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας.

Προσφορές που θα υποβληθούν και δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών 

τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους 

όρους της παρούσας μελέτης.

Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο 

προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί 

προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της 

οικονομικής προσφοράς του. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος ισχύος προσφοράς

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε (90) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγγυητικές Επιστολές

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ούτε εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να 

υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού, σε αντίθετη περίπτωση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής 

πρόσκλησης, εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.

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

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις προσκομίσουν.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (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 
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Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου.

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα έχει 

εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος, θα πρέπει:

Κατά την ημερομηνία σχετικής ειδοποίησης, να είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του.

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει, να υπογράψει το σχετικό 

συμφωνητικό.

Για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό 

τουλάχιστον έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για χρονική περίοδο από την υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των 
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ορίων, για τη με Κ.Μ. 030/2023 προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες». 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 

(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 

νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της 

σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής 

ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι Ένωση, για όλα τα μέλη της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Τα προς προμήθεια είδη «Τρόφιμα για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Δήμου Ιλίου» για χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη με Κ.Μ. 

030/2023 προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες», θα παραδίδονται τμηματικά 

από τον ανάδοχο (ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας κάθε φορά), σε περίπου 2-4 παραδόσεις, κατόπιν συνεννόησης μαζί του, μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών από τη στιγμή που θα ζητηθούν, εντός του 

χώρου του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου.
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Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης 

θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα 

κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν από τον προμηθευτή σε χώρο που θα υποδείξει 

η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου.

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης, 

θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή, υπέρ του οποίου θα 

κατακυρωθεί η προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 221. Αν η 

επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

μέσα.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση του αναδόχου
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση).

β) Εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση εάν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει).

3. 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.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/16 όπως ισχύει.
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Στην περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 

με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 

αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα είδη που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι 

επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάστασή τους με άλλη ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 213 «Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση» του ν. 

4412/16 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πληρωμή

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής εντός εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των 

τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, 

βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της υποπαραγράφου Ζ.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το 

φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, 

θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 
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Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το 

οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ 

του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία 

των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν 

από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την 

αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών 

Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες 

της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή 

ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία. 

Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται 

μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 

Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 

του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας 
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τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Επίσης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 

(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 

νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της 

σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι 

Ένωση, για όλα τα μέλη της Ένωσης. 

    ΙΛΙΟΝ  1/3/2023

       Η Συντάξασα

  ΙΛΙΟΝ  1/3/2023

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
   Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
και Παροχών

  ΙΛΙΟΝ  1/3/2023

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
   Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας

      Ρουμανά Όλγα Αβραμοπούλου Φωτεινή Παπάζογλου Αναστασία
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