
                                                                                            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                           
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ                                                                                              

                                                          
ΘΕΜΑ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9995,53 € (με Φ.Π.Α.) 

                                         ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
                                  





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                           
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ                                                        

                                     ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

 Αναλυτικότερα η δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων Δήμου, υπολογίζεται

στο  ποσό  των  9995,53  €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α)  και  βαρύνει  τον

προϋπολογισμό του Δήμου οικ.έτους 2021  με   Κ.Α, 60-6699.0011 . 

                                                                                       ΘΕΩΡΗΣΗ 

                                                                                       ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 9/9/2021 

                                                                                   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                    

                                                                    ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                                                                                   ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΗΓΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                           
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ                                                        

2.1   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑ CPV & ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚ
Η

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

13%

8846,40 1149,13 9995,53

Η προμήθεια των τροφίμων  αφορά το  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 

Κ.Α 60-6699.0011   ποσού 9995,53 €  (8846,40€ + ΦΠΑ 1149,13  €)

2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

          

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛ
ΕΙΟΥ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔ
Α
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ
ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ
Φ.Π.Α.13
%

ΔΑΠΑΝΗ 





1 ΑΛΕΥΡΙ  ΓΙΑ
ΟΛΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α 1 ΚΙΛΟΥ)

500 ΤΕΜ. 0,60 300,00 39,00 339,00

2 ΑΛΕΥΡΙ
ΦΑΡΙΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 γρ.

300 ΤΕΜ. 0,40 120,00 15,60 135,60

3 ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
7,5%  ΛΙΠΑΡΑ
410 γρ.

300 ΤΕΜ. 0,65 195,00 25,35 220,35

4 ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ  4%
ΛΙΠΑΡΑ  410
γρ. (ΕΛΑΦΡΥ)

300 ΤΕΜ. 0,65 195,00 25,35 220,35

5 ΜΕΛΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
450 γρ.

100 ΤΕΜ. 3,95 395,00 51,35  446,35

6 ΡΥΖΙ  ΓΙΑ
ΣΟΥΠΑ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500γρ.

500 ΤΕΜ. 0,70 350,00 45,50 395,50

7 ΡΥΖΙ  ΓΙΑ
ΣΟΥΠΑ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1Kg

300 ΤΕΜ. 2,00 600,00 78,00 678,00

8 ΡΥΖΙ ΓΙΑ
ΠΙΛΑΦΙ
ΤΥΠΟΥ BLUE
BONNET
500γρ

792 ΤΕΜ. 0,73 578,16 75,16 653,32

9 ΡΥΖΙ ΓΙΑ
ΠΙΛΑΦΙ
ΤΥΠΟΥ BLUE
BONNET 1Kg

300 ΤΕΜ. 1,50 450,00 58,50 508,50

10 ΖΑΧΑΡΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 ΚΙΛΟΥ

1000 ΤΕΜ. 0,65 650,00 84,50 734,50

11 ΞΥΔΙ 400γρ. 200 ΤΕΜ. 0,92 184,00 23,92 207,92
12 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 γρ.

1000 ΤΕΜ. 0,42 420,00 54,60 474,60





13 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
N.6 500 γρ.

1000 ΤΕΜ. 0,42 420,00 54,60 474,60

14 ΠΕΝΝΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 γρ.

672 ΤΕΜ. 0,42 282,24 36,69 318,93

15 ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΡΟΝΑΚΙ
500gr

672 ΤΕΜ. 0,42 282,24 36,69 318,93

16 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΓΙΑ
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ
Ν.2 500gr

336 ΤΕΜ. 0.42 141,12 18,35 159,47

17 ΡΕΒΥΘΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 γρ.

300 ΤΕΜ. 1,25 375,00 48,75 423,75

18 ΦΑΚΕΣ
ΨΙΛΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 γρ.

300 ΤΕΜ. 1,12 336,00 43,68 379,68

19 ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 γρ.

300 ΤΕΜ. 1,46 438,00 56,94 494,94

20 ΑΛΑΤΙ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΨΙΛΟ 400γρ.

300 ΤΕΜ. 0,68 204,00 26,52 230,52

21 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 γρ.

300 ΤΕΜ. 1,12 336,00 43,68 379,68

22 ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ  ΠΤΙ
ΜΠΕΡ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
225*3 τεμ.

368 ΤΕΜ. 1,48 544,64 70,80 615,44

23 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ
ΠΟΛΥΣΥΣΚΕ
ΥΑΣΙΑ 500gr 

300 ΤΕΜ. 1,10 330,00 42,90 372,90

24 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛ
ΤΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
410 γρ.

300 ΤΕΜ. 0,60 180,00 23,40 203,40

25 ΤΟΜΑΤΟΧΥ
ΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 γρ.

600 ΤΕΜ. 0,38 228,00 29,64 257,64





26 ΛΑΔΙ
ΠΑΡΘΕΝΟ  1
ΛΙΤ.

78 ΤΕΜ. 4,00 312,00 40,56 352,56

ΣΥΝΟΛΟ 8846,40 1149,13 9995,53

   
             Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

                       

                                                                                                        ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ      09/09/2021

                                                                                                          Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ     

                                                                                   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                                                                                                 

                                                                                                                  Αποστολάκη Πηγή

                                                                                                         





 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                           
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ                                                                                              

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
         ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  προμήθειας

τροφίμων με σκοπό: 

Την  ενίσχυση σε βασικά είδη διατροφής των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν σοβαρά

οικονομικά  προβλήματα-  «Προμήθεια  τροφίμων   Κοινωνικού  Παντοπωλείου»  για  το

έτος 2021.

Η  προμήθεια  των  ζητουμένων  ειδών  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές

προδιαγραφές αυτών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη. 

      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλα τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και

σύμφωνα  με  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  διακήρυξης.  Επίσης  όλα  τα  προς

προμήθεια είδη χρειάζεται να έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης

τους.  Για  την  συντήρηση  και  η  διακίνηση  όλων  των  ειδών  πρέπει  να  τηρούνται  οι

διατάξεις του ΠΔ 203/98 και οι σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.

Τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τη δεδομένη

παραγγελία της υπηρεσίας. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές

αναφέρονται  στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π.  περί  επισήμανσης.  Τα χορηγούμενα είδη να είναι

κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. 





ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Παρθένο  ελαιόλαδο  εξαιρετικό  και  γνήσιο  με  καλή  γεύση  και  οσμή,  του  οποίου  οι

φυσικές και χημικές σταθερές θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων

και  Ποτών  και  Αντικειμένων  κοινής  χρήσεως  και  με  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και

Υγειονομικές  Διατάξεις  καθώς  και  τους  κανονισμούς  του  Υπουργείου  Αγροτικής

Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.  Συσκευασία  ενός  (1)  λίτρου,  σε  πλαστικό  ή  ανοξείδωτο

δοχείο, οξύτητας έως 0,1%, αναγραφόμενο στην ετικέτα γνήσιο ή παρθένο, Α' ποιότητας.

Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση του προϊόντος.

Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  παραγωγός,  πρέπει  να  προσκομίσει

πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού

του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Ζυμαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πέννες, κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι,

χυλοπίτες.  Συσκευασία  των  500gr  με   ημερομηνία  λήξης  χωρίς  αλλοιώσεις.  Το

περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση. Να είναι Α΄ ποιότητας και

να είναι παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι

αεροστεγής και να τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις.

ΖΑΧΑΡΗ  Συσκευασία ενός κιλού με αναγραφόμενη προέλευση Α΄ ποιότητας, λευκή,

κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία.

ΡΥΖΙ

Ρύζι  (καρολίνα,  κίτρινο  για  πιλάφι  -  bonnet  κ.λπ.),  σε  συσκευασία  500-1000gr

αναλλοίωτη, με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας.

Το προϊόν να είναι τυποποιημένο, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένο από ξένα

σώματα.





ΟΣΠΡΙΑ

Όσπρια (φασόλια μέτρια, φακές ψιλές, ρεβίθια κ.λ.π.) σε συσκευασία 500gr, αναλλοίωτη

με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας. Το προϊόν να

είναι  τυποποιημένο,  παραγωγής τρέχοντος  έτους,  απαλλαγμένο από ξένα σώματα,  με

καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο

άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΜΕΛΙ

Μέλι αγνό, αρίστης ποιότητάς, τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη ή άλλη συσκευασία,

βάρους 450gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  Να προέρχεται

από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. Να πληρεί

τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις.

ΑΛΕΥΡΙ

Αλεύρι (άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο) νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της

άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.

Να παραδίδεται από τον Προμηθευτή σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων. Αλεύρι

από  δημητριακά  για  όλες  τις  χρήσεις,  αρίστης  ποιότητας,  απαλλαγμένο  από

μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη

ημερομηνία  λήξης  τουλάχιστον  4  μηνών.  Το  προϊόν  να  πληρεί  τους  όρους  που

αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και

Υγειονομικές Διατάξεις.

Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,

105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.





ΑΛΑΤΙ

Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού

στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να

έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα

και να πληρεί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 400γρ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  Συσκευασία  500γρ,  συσκευασμένη,  σφραγισμένη,  με  αναγραφόμενες

προδιαγραφές πρόσφατης παραγωγής. Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη

πλαστική αεροστεγή συσκευασία, τετραπλού πακέτου. Εξωτερικά της συσκευασίας να

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον

6 μηνών. Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π.

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ

Λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία κατάλληλη για το προϊόν, με ημερομηνία λήξης

του θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Να πληρεί τους όρους που

αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές

Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις

ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Να  περιέχει  τουλάχιστον  50γρ.

φρούτου  σε  κάθε  100  γρ  μαρμελάδας.  Σε  συσκευασία  πλαστική  500 γρ.  ή  σε  άλλη

συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, καθώς και επιλογής ειδών

φρούτων.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Δημητριακά  –  Κορν  Φλέικς.  Είναι  το  προϊόν  με  βάση τα  σιτηρά,  προοριζόμενο  για

πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληρεί τους όρους που





αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π.και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375γρ.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Μπισκότα τύπου Πτι-μπερ. Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο

142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται

σε συσκευασία των 225 -275 γρ.

ΞΥΔΙ

Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 ml σε πλαστική φιάλη.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ

Σε συσκευασία των 500γρ. πρόσφατης παραγωγής με αναγραφόμενες προδιαγραφές.

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

Τοματοπολτός συμπυκνωμένος. Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση σε

ποσοστό 28-30% του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή

μέρους του νερού αυτών και πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του

Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε

συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

Το γάλα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ): Είναι το

γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε

ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο

άρθρο  80  του  Κ.Τ.Π.  και  να  πληροί  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές

Διατάξεις.

Θα διατίθεται σε συσκευασία 410 γρ (πλήρες) & 410 γρ. (ελαφρύ) μεταλλικό κουτί που

δεν θα έχει χτυπηθεί, με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα

επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με





ακέραια. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από το

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Να

διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας η προέλευση του προϊόντος.

         Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

                       

                                                                                            ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ      09/09/2021

                                                                                             Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                              

                                                                          ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                                                                                        

                                                                                                       Αποστολάκη Πηγή

                                                                                                             





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                           
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ    

1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 »

Αρθρο  2ο 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της  πιο πάνω προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν σήμερα: 

α) Του Νόμου 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.16) με θέμα: ’’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).’’, 

β) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) με θέμα ’’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων’’,

γ) Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.10) με θέμα: ’’ Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ’’.





δ) Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’.

Άρθρον  3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι:

1. Τεχνική Μελέτη

2.  Προϋπολογισμός

3.  Τιμολόγιο Μελέτης, Σκοπός της Μελέτης και Τεχνικές Προδιαγραφές των Προϊόντων

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

Άρθρον 4ον

Ενστάσεις

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η 
ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του 
Ν.4412/2016).

Άρθρο 5ον

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, αφού προηγηθεί 
σχετική απόφαση του Δημάρχου.

Άρθρον 6ον

Εγγυήσεις

Για την παρούσα προμήθεια δεν απαιτούνται τόσο εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία 
ανάθεσης όσο και εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης.





Άρθρον 7ον

Απόφαση ανάθεσης

Με ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, η απόφαση του Δημάρχου περί ανάθεσης της 
προμήθειας δημοσιεύεται άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ (σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης). 

Η απόφαση ανάθεσης θα περιέχει κατ’ ελάχιστο:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

Άρθρο 8ον

Σύμβαση

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ο οικονομικός φορέας στον οποίο 
ανατέθηκε η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, αυστηρά 
στην προθεσμία που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή, για την υπογραφή αυτής.

Άρθρο 9ον

Τρόπος και χρόνος παράδοσης της προμήθειας

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο σύνολο τους, εγκατεστημένα έτοιμα προς 
λειτουργία στο χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται 
σε 15 (δεκαπέντε) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να 
παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια 
αποδεικτικό, θεωρημένο από κάθε υπεύθυνο τόπου παράδοσης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης των υπό προμήθεια ειδών, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης 
σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν είδη.





Άρθρο 10ον

Παράταση του χρόνου παράδοσης  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίζονται στη σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό
προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης
μετά από γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16 Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για την εν λόγω Προμήθεια είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου,

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

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι παρακάτω
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 11ον

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας

1. Αν τα είδη της προμήθειας φορτωθούν –  παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλεται πρόστιμο 5%.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας, των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση –
παράδοση ή αντικατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.





4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

Άρθρο 12ον

Έκπτωση του αναδόχου  

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθής, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη της
προμήθειας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται ο
προμηθευτής εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16.

Άρθρο 13ον

Παραλαβή της προμήθειας

1. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης.

2. Η  ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει στον τόπο παράδοσης του κάθε είδους
προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραλαβή του κατά την ημερομηνία και ώρα που
βάσει της ειδοποίησης του προμηθευτή θα παραδοθεί αυτό. 

3. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους ή μελών της επιτροπής στην παραπάνω ημερομηνία, η
Επιτροπή συνεδριάζει μέσα σε χρονικό διάστημα έως τριών εργασίμων ημερών από την
παραπάνω ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία παραλαβής των ειδών  θα
κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

4. Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των
παραλαμβανόμενων ειδών. Για την παρούσα προμήθεια, ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με: 

α) Μακροσκοπική εξέταση και

β) Πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος διενέργειας των εν λόγω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

5. Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο
μνημονεύονται και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει αυτού μπορεί:

(i) Τα είδη της προμήθειας να παραληφθούν ή 

(ii) Τα είδη της προμήθειας να παραληφθούν με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή 

(iii)   Τα είδη της προμήθειας να απορριφθούν.

6. Στην περίπτωση παραλαβής των ειδών της προμήθειας με παρατηρήσεις, στο σχετικό
πρωτόκολλο αναφέρονται οι  αποκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της
σύμβασης και η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το αν τα υπό
προμήθεια είδη είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από
την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των ειδών





της προμήθειας δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και ότι αυτά μπορεί να
χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,
ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση,
ότι οι παρεκκλίσεις των ειδών της προμήθειας επηρεάζουν την καταλληλότητα τους και
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής,
τα είδη της προμήθειας απορρίπτονται.

7. Για τα είδη που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν
προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.

8. Ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μπορεί να
παραπεμφθεί για επανεξέταση περιπτώσεις ειδών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των ελέγχων που διενέργησε η
πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Σε μια τέτοια περίπτωση
συγκροτείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 221, παρ.11β του Ν.4412/16 δευτεροβάθμια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους
προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης και γενικά ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται
παραπάνω για την πρωτοβάθμια Επιτροπή.

9. Το αίτημα για επανεξέταση ειδών σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της εν
λόγω Επιτροπής βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη της προμήθειας
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 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και εκπίπτουν από το
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται με βεβαίωση μέσω του δημοσίου
ταμείου.

10. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής,
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

11. Τα είδη της προμήθειας τίθενται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική
παραλαβή του από το Δήμο.

Άρθρο 14ον

Αυτοδίκαιη παραλαβή

Αν η παραλαβή της προμήθειας και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο 
από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου. Εκδίδεται δια το λόγο αυτό σχετική απόφαση της 





Οικονομικής Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα 
είδη της προμήθειας που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα δε 
με την απόφαση αυτή, η Υπηρεσία που παρακολουθεί τις αποθήκες του Δήμου θα  εκδώσει  
δελτίο εισαγωγής των εν λόγω ειδών και εγγραφής των στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί 
να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησαν την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το 
άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 15ον

Τρόπος πληρωμής

Μετά την παραλαβή της προμήθειας εκδίδεται σχετικό χρηματικό ένταλμα της συμβατικής
αξίας, το οποίο και εξοφλείται από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 16ον

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, βαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, για την οποία εκδίδεται 
σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
εξόφλησης της σχετικής Προμήθειας βαραίνει τον εν λόγω φορέα.

2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

       Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ      09/09/2021

                                                                                             Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ        Δ/ΝΣΗΣ

                                                                           ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                                                                                                      Αποστολάκη Πηγή

                                                                                        





                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                           
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Σ Ύ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Ύ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

                                                                   ΑΡΘΡΟ 1Ο

                                                             ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού Παιδικών
Σταθμών Πετρούπολης.            

                                              Άρθρον 2ον

                                                                            Ισχύουσες διατάξεις

Στη σύμβαση αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».

Άρθρον 3ον

Πληρωμές του αναδόχου

Κατά την διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παραλαβές των υλικών
εκδίδονται τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ) τα οποία

εξοφλούνται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης.





Άρθρον 4ον

Αυξομείωση των ποσοτήτων ειδών

Ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην αυξομείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια
ειδών. Η αύξηση των ποσοτήτων δεν μπορεί  να επιφέρει υπέρβαση των ποσών των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου στον σχετικό Κ.Α. της προμήθειας.

                                                                                   

                                                                       Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
                                                                                ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ 09/09/2021         

                                                                              Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                      

                                                              ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                                                                                                

                                                                                              Αποστολάκη Πηγή                              
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