
       

 

 

 

                                            Ημερ/νια  : 11/06/2021    

                                               Αρ. Πρωτ. :  13197    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                     ΠΡΟΣ :  Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                      

Δ/νση : Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1                 

Πληρ. : Κων/νος Μητσόπουλος                  

Τηλ. : 2132012900 

FAX : 2102853797 

Ε - Μail : kmitsopoulos@metamorfossi.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. στ. περ. ζ του Ν.4735/2020  (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'): 

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 

ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 

προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν.  4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 Μέρος Α (Άρθρα 1 - 142) (Κωδικοποιημένος) 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 12-12-2012 

(ΦΕΚ Α' 240) όπως κυρώθηκε   με το Ν. 4111/2013  (ΦΕΚ Α' 18), όπως τροποποιήθηκε από το 

Ν.4257/2014,  η διαδικασία ανάδειξης  προμηθευτών-χορηγητών για προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται 

από τους οικείους Δήμους. 

5. Το  με  αρ. πρωτ. 12927/08-06-2021 έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης,  σύμφωνα με το 

οποίο υπάρχει άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για την προμήθεια με σακουλάκια συσκευασίας  

τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

6. Την υπ. αριθμ.  51/2021  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης   με ΑΔΑ: 6ΘΩΚΟΛΓΗ-79Β 

7. Το γεγονός ότι η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας κρίνεται άμεση & κατεπείγουσα διότι αφορά την 

συσκευασία τροφίμων, τα οποία προορίζονται για την σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου 

Μεταμόρφωσης  και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που ο αριθμός των δικαιούχων παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας covid -19.   

 

 

Προσκαλούμε  
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.563,64€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.   

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των ειδών με τα χαρακτηριστικά τους: 



       

 

 

Κάθε "προσφέρων'' θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό ενιαίο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα πρέπει να 

αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την 

προσφορά) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 144 52 

Αρ. πρόσκλησης: ....../2021 (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών) 

Επιλογή Αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

Να μην ανοιχθεί από την υπηρεσία ή το πρωτόκολλο παρά μόνο από την αρμόδια επιτροπή  

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής δυο  ανεξάρτητους 

σφραγισμένους υποφακέλους:  

- Φάκελος « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει: 

αναλυτική τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών  

- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ο οποίος θα περιέχει : 

                 την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος 

Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα. 

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα εκ των τεσσάρων τμημάτων με την  

προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. 

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ  

ΜΟΝ/Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ/ΤΑ       ΤΙΜΗ    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

           ΤΙΜΗ 

1. Πλαστικές σακούλες 

για τρόφιμα χοντρές 

 

80cm 

 

KG 

 

200 

   

3,80€ 

   

  760,00€ 

2. Πλαστικές σακούλες 

για τρόφιμα διάφανη 

λεπτή 

 

80cm 

 

KG 

 

80 

  

 3,80€ 

    

304,00€ 

3. Πλαστικά  

σακουλάκια ρυζιού  

συσκευασίας 

διάφανη λεπτή 

 

25χ35 

 

KG 

 

10 

   

4,50€ 

    

45,00€ 

4. Πλαστικές σακούλες 

συσκευασίας 

διάφανη λεπτή ΜΙΝΙ 

 

45cm 

 

KG 

 

40 

 

3,80€ 

 

152,00€ 

                                                                                                                                      

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1.261,00€ 

                                                                                                                                          Φ.Π.Α 24% 

     

    

  302,64€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1.563,64€ 



       

 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ( οδός Κορίνθου 21 – 

Μεταμόρφωση Αττικής) εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας η οποία θα γίνει με 

έγγραφη εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου   2021 (18-06-2021),  είτε ιδιοχείρως, είτε με 

ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & 

Δημαρχείου 1. 

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη  στο διαδίκτυο, & συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www: metamorfossi.gr   

Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του 

Δήμου στο τηλέφωνο: 2132012900, e-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr ( αρμόδιος υπάλληλος 

κ. Μητσόπουλος Κων/νος)  

 

 

 

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

 

                                                             ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ 

                                                                                               

 

 

 


