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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Λ. Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

                                      ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                     Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
                     Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» 

                  

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στις Αχαρνές σήμερα 21 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου Αχαρνών, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και

2.   ο κ. Ανδρέας Σκουριάς, κάτοχος του με αρ. 12DE87556/22-11-20212/Πρεσβεία της Γαλλίας  Διαβατήριο, με 

Α.Φ.Μ.: 031275077, Δ.Ο.Υ.: Χολαργού και έδρα στην οδό Θερμοπυλών 35, Βριλήσσια 15235 – Αττικής, που 

θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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. 

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

Νομοθεσίας».

3. Το 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.

4. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το ν.4555/18 «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]. 

6. Το ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) 

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
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8. Το άρθρου 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 

και άλλες διατάξεις». 

9. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

10. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

11. Την 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».

12. Το 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».

13. Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις».

14. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

15. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

16. Το 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».

17. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, - 

18. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.

19. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

20. Το ν.3526/2007 για την «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

21. Το ν.2741/99, ¨ «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

22. Το Π.Δ.79/2007 (ΦΕΚ 95/Α’) και Π.Δ. 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α’). 

23. Το Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Β΄) περί «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 

κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 23/1995/ΕΚ. - Π.Δ. 394/96 περί «Κανονισμού προμηθειών του 

Δημοσίου (ΦΕΚ 266/96)». 

24. Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45/Α΄/17-2-95) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 

46/1992/ΕΟΚ και 47/1992/ΕΟΚ περί των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία γάλακτος 

και προϊόντων με βάση το γάλα». 
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25. Το Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Β΄) περί «Υγειονομικοί όροι παραγωγής 

και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 23/1995/ΕΚ. 

26. Το Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη για νωπά 

Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012 «Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί 

όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών»). 

27. Την ΥΑ Α2-861/ ΦΕΚ 2044/Β΄/22-8-2013 σχετικά με τους «Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 

28. Την με αριθμ. Κ.Υ.Α. 15523/2006 Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ. 

29. Την Κοινοτική Οδηγία 2074/2005/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα, την Οδηγία 

1441/2007/ΕΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και την Οδηγία 1580/2007/ΕΚ και 1182/2007/ΕΚ στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 350 της 31.12.2007), 

30. Τον Εναρμονισμό με τον Κανονισμό 882/2004/ΕΚ για την «Διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης 

προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή 

διαβίωση των ζώων» και τον 1935/2004/ΕΚ σχετικά με τα «Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να 

έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

31. Τον Εναρμονισμό με τον Κανονισμό 852/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την «Υγιεινή των τροφίμων» (για όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας), τον 853/2004/ΕΚ για τον 

«Καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», τον 854/2004/ΕΚ για τον 

«Καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης 

που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

32. Τον Εναρμονισμό με τον Κανονισμό 178/2002/ΕΚ για τον «Καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και 

τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 

1642/2003/ΕΚ και τον 575/2006/ΕΚ. 

33. Τον Κανονισμό (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, 

34. Τον 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».
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35. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

36. Την με αρ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 1781).

37. Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 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)».

38. Την 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).

39. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

40. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη νόμου, Π.Δ., υπουργικής απόφασης, κλπ. 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

41. Την με αρ. 107/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

42. Το με αρ. πρωτ. 30698/09-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, που αφορά στην ανάγκη της 

προμήθειας τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

43. Το με αρ. πρωτ. 2305/06-08-2021 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.)», που 

αφορά στην ανάγκη της προμήθειας τροφίμων.

44. Το με αρ. πρωτ. 31806/13-08-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

45. Την με αρ. Α-707/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου (Α.Δ.Α.: 6ΤΠ2ΩΨ8-ΑΑΧ).

46. Την με αρ. Α-133/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

(ΔΗ.Φ.Α.)» (Α.Δ.Α.: ΩΝΨΤΟΞΤΩ-ΞΡΖ).

47. Την με αρ. Α-134/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

(ΔΗ.Φ.Α.)» (Α.Δ.Α.: 6ΔΛΙΟΞΤΩ-8Ψ6).

48. Την με αρ. Α-135/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

(ΔΗ.Φ.Α.)» (Α.Δ.Α.: 66Ξ8ΟΞΤΩ-ΓΜΦ).

49. Την με αρ. Α-136/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

(ΔΗ.Φ.Α.)» (Α.Δ.Α.: ΨΕΖ7ΟΞΤΩ-1ΨΒ).

50. Την με αρ. Α-137/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

(ΔΗ.Φ.Α.)» (Α.Δ.Α.: Ψ4Λ1ΟΞΤΩ-4ΩΛ).
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51. Την με αρ. Α-138/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

(ΔΗ.Φ.Α.)» (Α.Δ.Α.: ΨΑΟΡΟΞΤΩ-262).

52. Την με αρ. Α-139/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

(ΔΗ.Φ.Α.)» (Α.Δ.Α.: 63ΒΟΟΞΤΩ-2ΗΔ).

53. Την με αρ. Α-140/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

(ΔΗ.Φ.Α.)» (Α.Δ.Α.: 61ΕΝΟΞΤΩ-ΗΨΑ).

54. Την με αρ. 405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης 

και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

55. Την με αρ. ENOTICES-ACHARNES/2021-128211 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

56. Την με αρ. 2021/S 186-481633 δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

57. Την με αριθμ. πρωτ. 37971/23-09-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009252345/2021-09-23).

58. Την με αριθμ. πρωτ. 37972/23-09-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΛΙΔΩΨ8-4ΘΗ), (ΑΔΑΜ: 21PROC009252570/2021-

09-23).

59. Το από 23/09/2021 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης.

60. Το με αρ. 12851/24-09-2021 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών».

61. Το με αριθμ. 14467/24-09-2021 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».

62. Το με αριθμ. 4576/24-09-2021 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

63. Το με αριθμ. 1225/25-09-2021 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

64. Την με αριθμ. πρωτ. 38345/24-09-2021 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

65. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Ε. & Κ. Στεργίου & Σια Ο.Ε.».

66. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.».

67. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.».

68. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε.».

69. Την οικονομική προσφορά του κου Ανδρέα Σκουριά.

70. Την οικονομική προσφορά του κου Αναστασίου Κιάμου.

71. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.».

72. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Must Sandwich O.E».

73. Την οικονομική προσφορά του κου Δημητρίου Γαλαίου.

74. Το με αρ. πρωτ. 52337/25-11-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

75. Την με αρ. πρωτ. 52351/25-11-2021 πρόσκληση της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
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76. Το με αρ. πρωτ. 58326/08-12-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

77. Την με αρ. 599/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού και στην ανάδειξη των εταιρειών «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε.», «Must Sandwich O.E.» και των 

κ.κ. Ανδρέα Σκουριά και Αναστασίου Κιάμου, ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

78. Την με αρ. πρωτ. 61609/15-12-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία  

«Must Sandwich O.E».

79. Την με αρ. πρωτ. 61616/15-12-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον κο 

Ανδρέα Σκουριά.

80. Την με αρ. πρωτ. 61620/15-12-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον κο 

Αναστάσιο Κιάμο.

81. Την με αρ. πρωτ. 61621/15-12-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία  

«Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε.».

82. Την με αρ. πρωτ. 3438/13-01-2022 πρόσκληση της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

83. Το με αρ. πρωτ. 3482/14-01-2022 έγγραφο προς την εταιρεία «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε.».

84. Το με αρ. πρωτ. 4572/18-01-2022 έγγραφο προς την εταιρεία Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε.».

85. Το με αρ. πρωτ. 4573/18-01-2022 έγγραφο προς την εταιρεία «Must Sandwich O.E».

86. Το με αρ. πρωτ. 20151/03-03-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

διαγωνισμών.

87. Την με αρ129/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού, στην απόρριψη της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε» ως προσωρινού αναδόχου των 

ομάδων «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» & «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου» και στην κατάπτωση 

της εγγυητικής συμμετοχής της και στην ανάδειξη του κ. Ανδρέα Σκουριά, για την Ομάδα «Α - Προμήθεια 

ειδών παντοπωλείου» και της εταιρίας «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», για την 

Ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

88. Την με αρ. πρωτ. 24400/15-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία  

«Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.».

89. Τον με αρ. πρωτ. 29161/30-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  της εταιρείας 

«Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.».

90. Το με αρ. πρωτ. 31757/05-04-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

διαγωνισμών.
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91. Την με αρ. 213/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού, και στη κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για την Ομάδα «Α - 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για την Ομάδα «Β - Προμήθεια ειδών 

οπωροπωλείου», στον κ. Αναστάσιο Κιάμο, για την Ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», στην 

εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», για την Ομάδα «Δ - Προμήθεια 

κατεψυγμένων ειδών», στον κ. Ανδρέα Σκουριά για την Ομάδα «Ε-Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος», 

στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για την Ομάδα «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για 

την Ομάδα «Ζ - Προμήθεια Ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για την 

Ομάδα «Η - Προμήθεια Μικρογευμάτων», στην εταιρεία «Must Sandwich O.E».

92. Την με αρ. 594/2022 προδικαστική προσφυγή του κου Δημητρίου Γαλαίου προς την Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

93. Την υπ’ αριθμ. 886/2022 Πράξη Προέδρου του 4ου κλιμακίου της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, που αφορά στον ορισμό ημερομηνίας εξέτασης της προσφυγής.

94. Την από 10/05/2022 παρέμβαση του κου Ανδρέα Σκουριά προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

95. Την υπ’ αριθμ. 810/2022 Απόφαση του 4ου κλιμακίου της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που 

αφορά στην εκδίκαση της ανωτέρω προσφυγής.

96. Το με αρ. πρωτ. 56890/16-06-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

διαγωνισμών.

97. Την με αρ. 340/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού, στην ακύρωση της με αρ. πρωτ. 213/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά 

στη κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων 

για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, στην απόρριψη των προσφορών για την Ομάδα 

«Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» των οικονομικών φορέων «Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου» και 

«ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» και στην ανάδειξη του προσφέροντος  

«Δημήτριου Γαλαίου του Σταύρου», ως προσωρινού αναδόχου για την ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου» για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

98. Την με αρ. πρωτ. 64156/30-06-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον 

οικονομικό φορέα  «Δημήτριος Γαλαίος του Σταύρου».

99. Το με αρ. πρωτ. 71929/22-07-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

διαγωνισμών

100. Την με αρ. 382/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΞΒΕΩΨ8-ΤΡ8), που αφορά στην 

επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση για την ομάδα «Α -Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου» στον κο Δημήτριο Γαλαίο του Σταύρου, για τις ομάδες «Δ - Προμήθειακατεψυγμένων 
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ειδών», «Ε - Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος», «ΣΤ – Προμήθεια ειδώναρτοποιίας» & «Ζ - 

Προμήθεια Ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου» στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για την ομάδα «Β - 

Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου» στον κ. Αναστάσιο Κιάμο, για την ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου», στην εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.» και για την ομάδα «Η - 

Προμήθεια Μικρογευμάτων» στην εταιρεία «Must Sandwich O.E.».

101. Το με αρ. πρωτ. 74161/29-07-2022 έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά στον 

έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

102. Την με αρ. πρωτ. του Δήμου 98592/06-09-2022, απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της  ανωτέρω  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

103. Την με αρ. πρωτ. 94260/29-09-2022 πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την ομάδα «Δ – Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών» 

από την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού ποσού 

7.332,57 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αναλύονται ως εξής:

 Ομάδα «Δ» – Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών *

A.A. Περιγραφή είδους Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

μονάδας Σύνολο 

1. Αρακάς Κιλό 1.000 1,163 1.163,00
2. Βακαλάος φιλέτο Κιλό 1.000 4,013 4.013,00
3. Φασολάκι Κιλό 1.000 1,313 1.313,00

Μερικό Σύνολο ομάδας «Δ»: 6.489,00

Φ.Π.Α. 13 %: 843,57

Γενικό Σύνολο ομάδας «Δ»: 7.332,57

* Για τα κατεψυγμένα είδη  έχει προσφερθεί ποσοστό έκπτωσης εικοσιπέντε επί τοις εκατό (25 %) στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών.

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 7.332,57 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πληρωμή θα 

γίνει μετά την παράδοση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά από τον «Προμηθευτή», ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής.

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του 

προϊόντος και του δελτίου αποστολής του «Προμηθευτή». Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνεται τμηματικά 

και αφού κάθε φορά συντάσσονται όλα τα δικαιολογητικά και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες από τον 

«Προμηθευόμενο». Η μη εμπρόθεσμη σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του 
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«Προμηθευόμενου» προς τον «Προμηθευτή» θα την επιβαρύνει με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που θα ισχύει 

κάθε φορά, πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Άρθρο 2.

Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, 

μετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

λήψη της παραγγελίας. Ο «Προμηθευόμενος» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτησή του.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει χωρίς καθυστέρηση να μεταφέρει με δαπάνη του, τμήμα ή το σύνολο της 

προμήθειας, στο Νομικό Πρόσωπο.

Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε 

είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών, γιατί η 

προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της 

σύμβασης. 

Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο, να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας ειδών, από την 

Υπηρεσία.

Άρθρο 3.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης του Δήμου (Α.Δ.Α.Μ.: 
21PROC009252345/2021-09-23), τα δε είδη που περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να 

είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει.

Άρθρο 4.

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής.

Άρθρο 5.

O «Προμηθευόμενος» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ΟΜΑΔΩΝ «Β΄-ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», «Γ΄-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», του ελαιολάδου (από την ΟΜΑΔΑ Α-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) και ΣΤ-

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να 

εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες των Υπηρεσιών του, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών 

που τελικά θα παραγγελθούν δεν θα υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού.

Άρθρο 6.

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων από το Δήμο εξετάζεται η καταλληλότητα 

αυτών και η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. 

Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, ο «Προμηθευτής» 

οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο «Προμηθευτής» δεν προβεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται 
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κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψή του τροφίμου ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο 

ποσοστό θα εγκρίνει με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν ο προμηθευτής αδυνατεί να το 

αντικαταστήσει άμεσα, τότε μπορεί να γίνει η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο και θα καταλογιστεί η 

δαπάνη στον προμηθευτή.

Άρθρο 7.

Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον «Προμηθευόμενο» έστω 

και ενός είδους, (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και 

ενός τμήματος του), πέραν από πέντε (5) ημέρες τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της 

καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλει στον «Προμηθευόμενο» σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις, για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης. Ακόμα ο «Προμηθευτής» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του Νομικού Προσώπου σαν ποινική 

ρήτρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Προμηθευόμενου» ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή 

την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον «Προμηθευόμενο», άλλως ρητώς 

δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του.

Άρθρο 8.

Τυχόν διαφορές μεταξύ του «Προμηθευόμενου» και του «Προμηθευτή», επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.

Καταγγελία δικαίωμα, η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται 

ουσιώδεις, θα χορηγεί το δικαίωμα τόσο στον «Προμηθευτή», όσο και στον «Προμηθευόμενο» (ιδιαίτερα σε 

περίπτωση παράδοσης ακατάλληλων προϊόντων) για τη λύση της με καταγγελία που θα κοινοποιείται με 

Δικαστικό Επιμελητή.

Καμία ευθύνη δεν θα αναζητείται από τον «Προμηθευτή» για την καθυστέρηση, παράλειψη ή αδυναμία 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αυτής εφόσον θα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία (λ.χ. πόλεμος, 

γενική απεργία ή απεργίας του προσωπικού του προμηθευτή, γενική έλλειψη προϊόντος, πυρκαγιά, σεισμός 

κλπ).

Όμως στις περιπτώσεις τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ο «Προμηθευτής» θα οφείλει να ενημερώνει 

άμεσα τον «Προμηθευόμενο» στη διεύθυνση που αυτός θα ορίσει, για την επέλευση περίπτωσης τυχαίου 

γεγονότος ή ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 9.

Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με φόρο εισοδήματος 4 %, ο οποίος παρακρατείται σε κάθε ένταλμα 

πληρωμής. Ο «Προμηθευόμενος» αναλαμβάνει την υποχρέωση για έκδοση και παράδοση στον «Προμηθευτή» 

της σχετικής βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος. 

Άρθρο 10.
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Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει για εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της εκτός εάν 

εξαντληθούν νωρίτερα οι  υπό προμήθεια ποσότητες. Όμως, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης της, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια 

της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 

από τον αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε με πρωτοβουλία του Δήμου, είτε μετά από αίτημα του προμηθευτή, πριν 

από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η επέκταση (παράταση) αυτή θα γίνει ύστερα από συμφωνία των δύο 

μερών, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω  τροποποίηση 

του συμβατικού αντικειμένου, μετά από τη σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου.

Άρθρο 11.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.

Άρθρο 12.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η  διακήρυξη.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός της με αρ. 107/2021 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Η προσφορά του «Προμηθευτή».

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης και 

προσκόμισε την με αριθμ. 2126/12-10-2022 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 

346,00 €, (ποσοστό 4 % επί του συνολικού ποσού , χωρίς  Φ.Π.Α.).

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.

Η παρούσα συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται, όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 
        Για τον «Προμηθευόμενο»       Για τον «Προμηθευτή»

    Ο Δήμαρχος
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   Σπυρίδων Βρεττός                                                                    Ανδρέας Σκουριάς




		2022-10-26T08:43:42+0300


		2022-10-26T08:46:52+0300
	NIKOLAOS GEORGIOS GKAGKASTATHIS




