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«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην 
περιοχή του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και 

κοινωνικού συσσιτίου για το έτος  2018» 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

          Με την παρούσα έκθεση περιγράφονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα 
που απαιτούνται για τις ανάγκες σίτισης των ενταγμένων οικογενειών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου  Περάματος, για το έτος 2018 καθώς και για την προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση 
απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Περάματος. 
. 
Η παρούσα μελέτη καλύπτει τις ανάγκες των ανωτέρω δράσεων  για χρονικό διάστημα δώδεκα(12) 
μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους της 
αρχικής, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του 
συμβατικού τιμήματος. 
 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των  διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ 
και σαράντα έξι λεπτών (263.031,46€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00-
6737.0002  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την 
Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος».   
  
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

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

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

 του 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,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  



 

 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

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

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά τις ακόλουθες ομάδες : 

 
     ΟΜΑΔΑ  Α’ 
“Προμήθεια τροφίμων που απαιτούνται για τις ανάγκες σίτισης των ενταγμένων οικογενειών στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου  Περάματος” 
 

 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α’ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
Κ.Α.   00-6737.0002     με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους( 65.317,61 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%. 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ B’ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ) 
Κ.Α.  00-6737.0002   με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους  (22.471,63 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ’ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ)   
Κ.Α.   00-6737.0002   με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους  (8.847,90€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ’ – (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
Κ.Α. 00-6737.0002  με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους (22.407,90€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  
 



 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε’ – (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ) 
Κ.Α.  00-6737.0002   με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος»  δαπάνη ύψους (5.717,57€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  
 

ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ – (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 
Κ.Α. 00-6737.0002  με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους (1.770,15€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ’ – (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
Κ.Α. 00-6737.0002  με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους (14.942,74€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% 
 

ΟΜΑΔΑ Η΄ – (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) 
Κ.Α. 00-6737.0002  με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους  (13.142,76€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% 
 

ΟΜΑΔΑ Θ΄ –  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ)  
Κ.Α.  00-6737.0002  με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους   (15.413,20€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% 

 
 
     ΟΜΑΔΑ   Β’          
 "Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος"  
 
Κ.Α. 00-6737.0002  με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους (93.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 
 
                                                                                     ΠΕΡΑΜΑ,  30/03/2018 
 
                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
                                                                     ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 
 
                                                                                             ΜΑΝΩΛΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
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Προϋπολογισμός:  263.031,46€ με ΦΠΑ 

Αριθμός μελέτης: 1/2018 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης 

 

Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την  
 
1) Την Προμήθεια ειδών και τροφίμων (ΟΜΑΔΑ Α’) που  απαιτούνται για τις ανάγκες των ενταγμένων 
οικογενειών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου  Περάματος 
  
2) Την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος» (ΟΜΑΔΑ Β’), έως 100 άτομα, σε ημερήσια βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής για χρονικό 
διάστημα συνολικό διάστημα διακοσίων πενήντα  (250) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.   
Η παράδοση θα γίνεται με ειδικά μέσα μεταφοράς στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου υπό την 
επίβλεψη των αρμοδίων υπαλλήλων που θα έχουν ορισθεί από την υπηρεσία. 
Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με ΦΑΞ, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
από την υπηρεσία και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί την ημέρα που θα 
υποδεικνύεται από την υπηρεσία. 
Στην υπηρεσία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναγνωρισμένες εταιρείες προμήθειας, οι 
οποίες θα διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, αυτοκίνητα μεταφοράς των αναφερομένων ειδών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 
προμήθειας καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους και 
υπόκεινται σε τακτούς και έκτακτους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Β. Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 263.031,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
13% η  24% αναλόγως ,  και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6737.0002  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 και ειδικά κατά κατηγορία: 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CPV 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

  

1         Είδη παντοπωλείου 15800000-6 65.317,61€ 

2 Κατεψυγμένα είδη 15800000-6 22.471,63€ 

3 Ελαιόλαδο 15411110-6 8.847,90€ 

4 Είδη κρεοπωλείου 15119000-5 22.407,90€ 

5 Είδη Οπωροπωλείου 15800000-6 5.717,57€ 

6 Είδη Διατροφής Βρεφικής Ηλικίας 15884000-8 1.770,15€ 

7 Είδη Καθαριότητας  
33760000-5 
39831200-8 

14.942,74€ 

8 
 

Είδη Προσωπικής Υγιεινής        

39830000-9 
33771100-6 
39831200-8 
33721200-2 

 

13.142,76€ 

        

  

9 Σχολικά Είδη  

22830000-7 
30192130-1 
30192700-8 
30192133-2 
30192700-8 
18930000-7 
39292500-0 
30192100-2 
30192124-6 
24910000-6 

       15.413,20€ 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

  

10 
Προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά 

άτομο/ημέρα 
15894200-3   93.000,00€ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα και υποομάδα 
των ειδών. 

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

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

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



 

 

 του 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,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

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

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 



 

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό ) του προϋπολογισμού της μελέτης , χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι  
4.395,86 ευρώ, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό ) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την 
συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τρόπος – τύπος διεξαγωγής της προμήθειας 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.Promitheus.gov.gr του 
συστήματος, με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής: 
 
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης 
από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα 
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, των 
υποομάδων της ΟΜΑΔΑΣ Α’: B) Κατεψυγμένων Ειδών  Γ)Ελαιολάδου Δ)Ειδών Κρεοπωλείου και 
Ε)Ειδών Οπωροπωλείου 
 
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα είδη των υπολοίπων υποομάδων της ΟΜΑΔΑΣ 
Α’ , ήτοι: A) Ειδών Παντοπωλείου , ΣΤ) Ειδών Βρεφικής διατροφής  , Ζ) Ειδών Καθαριότητας,  Η) Ειδών 
προσωπικής Υγιεινής και Θ)Σχολικών Ειδών για τις ανάγκες  λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Περάματος καθώς και για την  ΟΜΑΔΑ Β’ .για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Συσ-
σιτίου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο 
Σύμβαση 

 
Ο ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7ο άρθρο της 
παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων 
κατοίκων και αστέγων του Δήμου Περάματος» (ΟΜΑΔΑ Β’), έως 100 άτομα, σε ημερήσια βάση 
εκτός Σαββάτου ,Κυριακής  ορίζεται για συνολικό διάστημα διακοσίων πενήντα  (250) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Ο αριθμός των 100 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά, σύμφωνα με 
τις προκύπτουσες ανάγκες, μετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος . 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών και τροφίμων για τις ανάγκες των 
ενταγμένων οικογενειών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο» έως τη συμπλήρωση ενός έτους από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Οι μειοδότες αποκαλούμενοι στο εξής ανάδοχοι, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το 
νόμο, υποχρεούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου, σε χρονικό διάστημα των δέκα (10) 
ημερών, για να υπογράψουν τις συμβάσεις και να καταθέσουν τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι η αντίστοιχα πιστοποιούμενη τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσης των προϊόντων για κάθε προμηθευτικό είδος όπως αυτή προκύπτει από τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης-Πληρωμή 

. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 % ) της συμβατικής 
αξίας της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή: 



 

 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς τον ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή 
των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας 
και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής μηνός από την προσκόμιση του τιμολογίου. 
 
Πιο, αναλυτικά, ο ανάδοχος της ΟΜΑΔΑΣ Α’ και της ΟΜΑΔΑΣ Β’ συνολικά, ή ξεχωριστά, είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει : 
 
α) Τα κατά νόμο προβλεπόμενα πρωτότυπα παραστατικά (τιμολόγιο και δελτία αποστολής του  
     προμηθευτή), στα οποία θα αναγράφονται ακριβώς οι ποσότητες των ειδών και των γευμάτων 
(έτοιμου  φαγητού) που παραδόθηκαν. 
β)  Βεβαίωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για την καλή και σύμφωνη με τους όρους της αντίστοιχης  
σύμβασης εκτέλεση της προμήθειας για την πραγματοποίηση του συσσιτίου (έτοιμου φαγητού)  
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
Δύναται να γίνονται τμηματικές πληρωμές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο 
Παραλαβή-Χρόνοι και τόποι παράδοσης 

 
Η προς εκτέλεση προμήθεια θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις σχετικές 
υποδείξεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των απόρων κατοίκων 
και των αστέγων του Δήμου και οι ανάγκες των ενταγμένων οικογενειών στο κοινωνικό παντοπωλείο του 
Δήμου. 

 
Όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ  Β’: 

«Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος»,  η καθημερινή σίτιση των απόρων θα γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές 
μερίδες και θα καλύπτει 5 ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση αργιών που εμπίπτουν κατά τις 
ημέρες της εβδομάδας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρασκευάζει και να παραδίδει τη μερίδα των 
αργιών, την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Τόπος παράδοσης είναι το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου. H καθημερινή παράδοση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα γίνεται από 12.00 – 
12.30 μ.μ. 

Ο αριθμός των 100 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά, σύμφωνα με 
τις προκύπτουσες ανάγκες, μετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος.. 

Ο τόπος παράδοσης των ειδών και ο χρόνος μπορεί να αλλάξει κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας και 
εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των έτοιμων φαγητών και των ειδών του κοινωνικού παντοπωλείου, 
θα πραγματοποιείται κάθε φορά στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, από την αρμόδια 
επιτροπή του Δήμου, παρουσία του αναδόχου και ενός υπαλλήλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Εάν κατά 
την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των 
όποιων ανωμαλιών. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας 
οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Περάματος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος 



 

 

και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
αυτού τρόπο. 
Η παραλαβή των παραπάνω έτοιμων φαγητών και των ειδών παντοπωλείου, ενεργείται βάσει των 
κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. 
Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με 
μακροσκοπικό έλεγχο. 
 
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 
προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σύμφωνος 
με τους όρους της σύμβασης, άλλως υπόκειται σε κυρώσεις και αν δε συμμορφωθεί διακόπτεται η 
σύμβαση σε βάρος του και η εγγύηση θα αποβεί υπέρ του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: 
Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η  συσκευασία, η μεταφορά και η παράδοση  των ειδών του 
κοινωνικού παντοπωλείου και των συσσιτίων (έτοιμων φαγητών) στον τόπο διανομής, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
 
    Σε περίπτωση απόρριψης προμήθειας προς παροχή, μη σύμφωνης με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο με μορφή ποινικής ρήτρας. 
Πιο αναλυτικά, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, δύναται 
τουλάχιστον να του επιβληθεί πρόστιμο, που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας χωρίς το Φ. Π. Α., ανάλογα με τη βαρύτητα ή και την συχνότητα της παράβασης, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος , ύστερα από εισήγηση της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας. 
 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις : 
 

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης των συσσιτίων (έτοιμων φαγητών) και των ειδών  του 

κοινωνικού παντοπωλείου.  

 Παράδοση των συσσιτίων (έτοιμων φαγητών) και των ειδών του κοινωνικού παντοπωλείου  μη 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των 

προσφερόμενων αγαθών. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου, ή σε περίπτωση ανε-
πάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 
Ένωσης. 
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι διοικητικά μέτρα και είναι ανεξάρτητες από ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις 
που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια. 
 
 Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να είναι σύμφωνος με τους όρους της σύμβασης, άλλως υπόκειται σε κυρώσεις 
και αν δε συμμορφωθεί διακόπτεται η σύμβαση σε βάρος του και η εγγύηση θα αποβεί υπέρ του 
προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο 
Κρατήσεις -Φόροι 
 
Τους αναδόχους βαρύνουν εξ ολοκλήρου κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει μέχρι την ημέρα διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο και η δαπάνη δημοσίευσης της 
διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει επίσης τους αναδόχους κατά αναλογία. 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                     ΠΕΡΑΜΑ,  30/03/2018 
 
                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
                                                                     ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 
 
                                                                                             ΜΑΝΩΛΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πέραμα:   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ. :  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

                              
                                                                            
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην 
περιοχή του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και 

κοινωνικού συσσιτίου για το έτος  2018» 
 

Προϋπολογισμός:  263.031,46€ με ΦΠΑ 

Αριθμός μελέτης: 1/2018 
            

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα τριών  
χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (263.031,46)   € με Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να  
βαρύνει τον κωδικό  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με Κ.Α 
00-6737.0002   «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση δράσεων 
Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος»   
  
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά: 
την  Προμήθεια  ειδών  και τροφίμων που απαιτούνται για τις ανάγκες  των ενταγμένων οικογενειών στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου  Περάματος (ΟΜΑΔΑ Α’ ) καθώς και την Προμήθεια έτοιμου 
φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Περάματος (ΟΜΑΔΑ Β’), έως 100 
άτομα, σε ημερήσια βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής και για συνολικό διάστημα διακοσίων πενήντα 
(250) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης . 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ  Α: Προμήθεια ειδών και τροφίμων που απαιτούνται για τις ανάγκες  των 
ενταγμένων οικογενειών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου  Περάματος 
 

Α/Α Υποομάδα  Ποσό  (με Φ Π Α) σε   ευρώ 
   Α Είδη παντοπωλείου 

 

65.317,61€ 

   Β Κατεψυγμένα είδη  22.471,63€ 

   Γ Ελαιόλαδο  8.847,90€ 
 

   Δ Είδη κρεοπωλείου νωπά 22.407,90€ 

   Ε Είδη Οπωροπωλείου 5.717,57€ 

  ΣΤ Είδη βρεφικής διατροφής  1.770,15€ 

   Ζ Είδη καθαριότητας  14.942,74€ 

    Η Είδη προσωπικής υγιεινής 13.142,76€ 



 

 

    Θ Σχολικά Είδη 15.413,20€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 170.031,46€ 

 

ΟΜΑΔΑ  Β: Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων 
του Δήμου Περάματος"  
 

Α/Α Υποομάδα  Ποσό  (με Φ Π Α) σε   ευρώ 
   Α Προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά 

άτομο/ημέρα 
 

93.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 93.000,00€ 

 
 
ΟΜΑΔΑ Α 

  
Προμήθεια ειδών που απαιτούνται για τις ανάγκες των ενταγμένων οικογενειών στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου  Περάματος 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 

CPV: 15800000-6 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 – ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13 % 

 
 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 

συσκ. κιλού 2500 τεμ. 1,24€ 3.100,00€ 

2. 
 

Αυγά  Τεμάχιο 15000 τεμ. 0,27€ 4.050,00€ 

3. 
 

Γάλα πλήρες 
συμπυκνωμένο 

συσκ.410gr. 7440 τεμ. 0,80€ 5.952,00€ 

4. 
 

Ζυμαρικά Κριθαράκι συσκ. 500gr 2000 τεμ. 0,98€ 1.960,00€ 

5. 
 

Ζυμαρικά Σπαγγέτι συσκ. 500gr 2000 τεμ. 0,98€ 1.960,00€ 

6. 
 

Ρύζι τύπου γλασσέ συσκ. 500gr 2000 τεμ. 
        1,15€ 

2.300,00€ 

7. 
 

Φακές μέτριες -
χονδρές 

συσκ. 500gr 1500 τεμ. 1,10€ 1.650,00€ 

8. 
 

 
Φασόλια μέτρια 

συσκ. 500gr  1500 τεμ. 1,70€ 2.550,00€ 

9. 
 

Γίγαντες πακέτο συσκ.500gr.      500 τεμ. 2,48€ 1.240,00€ 

10.  
 

Τυρί του τοστ συσκ.250gr 3000 τεμ. 2,10€ 6.300,00€ 

11 Μέλι  1 kg Συσκ. 1kg       100 τεμ.       12,39€    1.239,00€ 

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)  32.301,00€ 
 



 

 

ΦΠΑ 13% 4.199,13€ 

Τελικό  σύνολο 36.500,13€ 
 

 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2- ΕΙΔΗ  ΜΕ ΦΠΑ 24 % 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 

CPV: 15800000-6 

 
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Άνθος Αραβοσίτου βανίλια συσκ. 160gr 500 τεμ. 0,49€ 245,00€ 

2. 
 

Αραβοσιτέλαιο Α’ 
ποιότητας 

συσκ. 1l 
 

1500 τεμ. 2,40€ 3.600,00€ 

3. 
 

Ζάχαρη συσκ. 1kg 3600 τεμ. 0,80€ 2.880,00€ 

4. 
 

Χυμός τομάτας κλασσικός 
συμπυκνωμένος 

συσκ.500gr 3720 τεμ. 0,80€ 2.976,00€ 

5.  
 

Ψωμί του τοστ συσκ.680-
700 gr. 

1500τεμ 1,50€ 2.250,00€ 

6. Μαργαρίνη τύπου soft  συσκ. 250gr 2500 τεμ 1,20€ 3.000,00€ 

7. Μαρμελάδα (διάφορες) Συσκ. 500gr 1200 τεμ. 2,14€ 2.568,00€ 

8 Φρυγανιές  συσκ.250gr  2000 τεμ. 1,14€ 2.280,00€ 

9. Αλάτι (πλαστική 
συσκευασία) 

Συσκ.500 gr 30 τεμ 0,89€ 26,70€ 

10. Πιπέρι  Συσκ.50 gr 30 τεμ 1,05€ 31,50€ 

11. Κανέλλα Συσκ. 50 gr 30 τεμ 0,89€ 26,70€ 

12. Ξύδι Συσκ.400 gr 30 τεμ. 0,73€ 21,90€ 

13. Μπαχάρι Συσκ.30  gr 30 τεμ. 0,89€ 26,70€ 

14. Ντοματοπελτές Συσκ.500 gr 100 τεμ 1,46€ 146,00€ 

15. Τσάι συσκ 10Χ1  200 τεμ. 0,89€ 178,00€ 

16. Μπέικιν πάουντερ συσκ.200 gr 30 τεμ 1,10€ 33,00€ 

17. Ρίγανη Συσκ.50 gr 40 τεμ 1,30€ 52,00€ 

18. Χυμός λεμονιού Συσκ.250 gr 50 τεμ. 0,40€ 20,00€ 

19. Σόδα  Συσκ.350 gr 10 τεμ. 2,20€ 22,00€ 

20. Πίτες για σουβλάκια  συσκ 10 τεμ 500 τεμ. 1,22€ 610,00€ 



 

 

21. Χαμομήλι  συσκ10τεμ. 200 τεμ. 0,76€ 152,00€ 

22. Δάφνη Συσκ.15 gr 20 τεμ. 0,97€ 19,40€ 

28 Ελιές  χύμα Καλαμών Κιλό  200 κιλά 4,75€ 950,00€ 

29. Χαλβάς βανίλια Συσκ.2,5 
κιλών 

100 τεμ. 11,25€ 1.125,00€ 

                                                  Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 23.239,90€ 

                                                                                           ΦΠΑ 24% 5.577,58€ 

                                                                                    Τελικό  σύνολο 28.817,48€ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 – Α2    

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ           55.540,90€ 

Φ.Π.Α. 13% - 24%      9.776,71€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 65.317,61€ 
 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ : ΦΠΑ 13% 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης) 

CPV: 15800000-6 

 
Α/Α ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Ψάρι μπακαλιάρος 
φιλέτο κατεψυγμένο 

Κιλό 3.720kg 4,70€ 17.484,00€ 

2. 
 

Φασολάκια Συσκ.1 κιλού 240 τεμ 3.10 744,00€ 

3. Αρακάς  
 

Συσκ. 1κιλού 240 τεμ 3,10 744,00€ 

4. Σπανάκι σε φύλλο Συσκ.1 κιλού 240 τεμ. 
 

3,81 914,40€ 

                                             Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 19.886,40€ 

                                                                                  Φ.Π.Α. 13%   2.585,23€ 

                                                                              Τελικό σύνολο 22.471,63€ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  ΦΠΑ 13% 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης) 

CPV: 15411110-6 

 
Α/Α ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Ελαιόλαδο 
παρθένο 

Συσκ. 1 l. 1.500 τεμ. 5,22€ 7.830,00€ 

                                           Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ ) 
 

7.830,00€ 
 

                                                                                  Φ.Π.Α. 13%                                                                                                                       1.017,90€ 

                                                                              Τελικό σύνολο 8.847,90€ 
 

 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ΄ 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ : ΦΠΑ 13% 

(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης) 
CPV: 15119000-5 

 
 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Κιμάς μοσχάρι 
εγχώριο σπάλα 
χωρίς κόκκαλο  

Συσκ. 1kg 1.000 τεμ. 8,40€ 8.400,00€ 

2. 
 

Κοτόπουλο Νωπό 
ολόκληρο 

Κιλό  2.000 (1.000 
τεμ. των 2 

κιλών 

3,54€ 7.080,00€ 

3. 
 

Χοιρινό μπούτι 
χωρίς κόκαλο 

Συσκ. 1kg 1.000 τεμ. 4,35€       
4.350,00€ 

                                            Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 19.830,00€ 
 

                                                                                Φ.Π.Α. 13%   2.577,90€ 
 

                                                                             Τελικό σύνολο 22.407,90€ 
 

 
 
 
  



 

 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε’ 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 13% 
CPV:  15800000-6 

(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔOΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 300 0,40 120,00

2 ΑΝΙΘΟΣ ΤΜΧ 100 0,45 45,00

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 400 1,42 568,00

4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 50 1,86 93,00

5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 250 0,71 177,50

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 150 0,45 67,50

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 80 0,89 71,20

8 ΚΡΕΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 40 1,06 42,40

9 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 400 0,71 284,00

10 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 250 0,98 245,00

11 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΜΧ 100 0,45 45,00

12 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 70 0,89 62,30

13 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΟ 450 1,69 760,50

14 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 550 1,33 731,50

15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΟΝΙΚΕΣ ΚΙΛΟ 40 2,04 81,60

16 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 300 1,06 318,00

17 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1200 0,62 744,00

18 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 150 1,06 159,00

19 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 50 0,98 49,00

20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 50 0,62 31,00

21 ΣΕΛΙΝΟ ΤΜΧ 90 0,71 63,90

22 ΣΚΟΡΔΑ (συσκευασία 1x3 ) ΤΜΧ 80 0,98 78,40

23 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 100 2,22 222,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.059,80 €

ΦΠΑ 13% 657,77 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
5.717,57 €

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ : ΦΠΑ 13% 

(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 
CPV: 15884000-8 

 

 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  Ζ 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :ΦΠΑ 24% 

(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 
CPV  χαρτικών  :  33760000-5 

CPV  απορρυπαντικών :  39831200-8 

 
 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Γάλα πρώτης βρεφικής 
ηλικίας σε σκόνη 

συσκ.400 gr. 50 τεμ. 8,50€ 425,00€ 

2. 
 

Γάλα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας 
 

συσκ.400 gr 50 τεμ. 8,50€ 425,00€ 

3. 
 

Φαρίν  λακτέ 
 

συσκ.300-
400 γρ. 

50 τεμ. 3,85€ 192,50€ 

4. 
 

Μπισκοτόκρεµα , Α’ 
ποιότητας 

συσκ.300-
400 γρ. 

50 τεμ. 5,58€ 279,00€ 

5. 
 

Φρουτόκρεµα συσκ.300-
400 γρ. 

50 τεμ. 4,90€ 245,00€ 

 Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ ) 1.566,50€ 
 

 Φ.Π.Α. 13% 203,65€ 

 Τελικό σύνολο 1.770,15€ 
 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Σκόνη ρούχων για 
πλύσιμο στο χέρι 

Συσκ.450 gr 2.522 τεμ. 1,30€ 3.278,60€ 

2. Υγρό πιάτων Συσκ.450ml 2.520 τεμ. 1,10€ 2.772,00€ 

3. Χαρτί WC δίφυλλο 
απλό 180 gr. 

Συσκ. 12τεμ. 7.440 τεμ. 0,40€ 2.976,00€ 

4. Χαρτοπετσέτα 
30x30 συσκ.70 τεμ 

1 πακέτο 2.520 τεμ. 0,30€ 756,00€ 

5. Χλωρίνη 
παχύρευστη απλή 

Συσκ. 1,25l 2.520 τεμ. 0,90€ 2.268,00€ 

 Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ ) 12.050,60€ 

 Φ.Π.Α. 24% 2.892,14€ 

 Τελικό σύνολο 14.942,74€ 



 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η΄ 
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: ΦΠΑ 24% 

(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 
CPV: 39830000-9 βρεφικές πάνες  CPV 33771100-6 σερβιέτες υγείας 
CPV: 39831200-8 σαπούνια CPV : 33721200-2 ξυριστικές  μηχανές 

 

Α/
Α 

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Βρεφικές πάνες Συσκ18-28 τεμ 300 τεμ. 12,00€ 3.600,00€ 

2. Σαμπουάν Συσκ.500ml 2.520 τεμ. 1,80€ 4.536,00€ 

3. Σαπούνι σκληρό Τεμάχιο 2.520 τεμ. 0,40€ 1.008,00€ 

4. Σερβιέτες Πακέτο 10 τεμ. 1.500 πακ. 0,85€ 1.275,00€ 

5. Ξυριστικές μηχανές Συσκ. 10τεμ. 200 τεμ. 0,90€ 180,00€ 

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ ) 10.599,00€ 
 

Φ.Π.Α. 24% 2.543,76€ 

Τελικό σύνολο 13.142,76€ 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ΄ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ : ΦΠΑ 24% 
( Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 
 

 
 
 

1. 
 

Τετράδιο ριγέ 50 
φύλλων με μπλέ 
πλαστικό (PVC) 
εξώφυλλο, μεγέθους 
περίπου 17Χ25 εκ., με 
χαρτί γραφής 70 γρ. 

 

 
 
 

22830000-7 
 

 
 
 

τεμάχιο 
 

 
 
 
1000 

 

 
 
 
0,49 € 

 

 
 
 

490,00 € 
 

 
 
 

2. 
 

Τετράδιο σπιράλ, ριγέ 
200 φύλλων, με 
εξώφυλλο χαρτόνι δύο 
(2) θεμάτων, μεγέθους 
Α4. 

 

 
 
 

22830000-7 
 

 
 
 

τεμάχιο 
 

 
 
 
500 

 

 
 
 
1,55 € 

 

 
 
 

775,00 € 
 

 
 

3. 

Τετράδιο σπιράλ,, με 
εξώφυλλο χαρτόνι  
τεσσάρων θεμάτων (4) 
θεμάτων, μεγέθους Α4. 

 

 
22830000-7 

 

 
τεμάχιο 

 

 
          500 

 
 

3,20 € 
 

 
 

      1.600,00 € 
 



 

 

 
 

4. 
 

Μπλοκ ζωγραφικής 

σπιράλ, 50 φύλλων, 

μεγέθους Α4 με 70gr 
χαρτί. 

 

 
 

30192700-8 
 

 
 

τεμάχιο 
 

 
 
  300 

 

 
 

   1,40 € 
 

 
 

420,00 € 
 

 
5. 
 

Μολύβι ξύλινο, με 
σκληρότητα ΗΒ. 

 

 
30192130-1 

 

 
τεμάχιο 

 

 
   500 

 

 
0,20 € 

 

 
100,00 € 

 
 
 
 

6. 
 

Στυλό διαρκείας μπλέ, 
με καπάκι, πάχος μύτης 
περίπου 1.0 mm, πάχος 
γραφής περίπου 0.7 
mm. 

 

 
 
 

30192700-8 
 

 
 
 

τεμάχιο 
 

 
 
 
   500 

 

 
 
 

0,16 € 
 

 
 
 

80,00 € 
 

7. 

 

Ξύστρα πλαστική, μονή. 

 

30192133-2 

 

τεμάχιο 

 

   250 

 

0,12 € 

 

30,00 € 

  
 
 

8. 
 

 
Κασετίνα από ανθεκτικό 
ύφασμα πολυεστέρα, με 
ανθεκτικό φερμουάρ, 
διαστάσεων περίπου: 
22x8.5x4.5cm. 
 

 
 
 

30192700-8 
 

 
 
 

τεμάχιο 
 

 
 
 
   300 

 

 
 
 

4,00 € 
 

 
 
 

1.200,00 € 
 

 
 
 
 
9. 
 

Τσάντα σχολική 
(σακίδιο), αδιάβροχη, 
δύο (2) θέσεων από 
ύφασμα πολυεστέρα, 
αδιαβροχοποιημένη 
επένδυση. Διαστάσεις 
περίπου: (Π)32cm x 
(B)13cm x (Y)40cm. 

 

 
 
 
 

18930000-7 
 

 
 
 
 

τεμάχιο 
 

 
 
 
 
    300 

 

 
 
 
 

20,00 € 
 

 
 
 
 

6.000,00 € 
 

 
10. 

 
 Σετ  χάρακες 

 
39292500-0 

 

 
       τεμάχιο 

 

 
             300 

 
1,50 € 

 

 
450,00€ 

 
 
 
 

11. 

Γόμα λευκή διαστάσεων 
τουλάχιστον 5cm, απαλή 
στο χαρτί, ώστε να μην 
προκαλούνται φθορές.  

30192100-2 
. 

τεμάχιο 
 

 
 
 

             500 

 
 
 

0,50€ 
 

 
 
 

  250,00€ 
 

 
12. 

 

 
 Μαρκαδόροι Ζωγραφικής  
Washable Χονδρή Μύτη 
12τεμ 
             

 
 

30192124-6 

 
 

τεμάχιο 
 

 
 

            300 

 
 

1,80€ 
 

 
 

540,00 € 
 

 
 

13. 

 
 
Κόλλες στίκ 21 ml, 
κατάλληλες για όλες     τις 
χάρτινες επιφάνειες τύπου  
uhu  ή ισοδύναμο 
 
                  

 
 

24910000-6 

 
 

τεμάχιο 
 

 
 
 

            300 

 
 
 

1,65€ 
 

 
 
 

            495,00€ 
 

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ ) 12.430,00€ 

 Φ.Π.Α. 24%        2.983,20€ 

 Τελικό σύνολο 15.413,20€ 

 



 

 

  
ΟΜΑΔΑ  Β΄ 

«Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος» έως 100 άτομα, σε ημερήσια βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής  και για συνολικό 
διάστημα διακοσίων πενήντα (250) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  

(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 
 

 

Οι Υπηρεσίες του Δήμου διατηρούν το δικαίωμα για την αυξομείωση των ποσοτήτων των υπό 
προμήθεια ειδών. Τα μεταφορικά για την παράδοση των ειδών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

 
 

                                                                                                ΠΕΡΑΜΑ,  30/03/2018 
 
                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
                                                                     ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 
 
                                                                                                       ΜΑΝΩΛΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: "Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος"          

  CPV:  15894200-3   

α/α Περιγραφή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ 
(άτομα Χ ημέρες) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

προμήθειας 
φαγητού ανά 

άτομο/ημέρα (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (€) 

1. 
Προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά 
άτομο/ημέρα. 

25.000,00 
 (100 άτομα Χ 250 

ημέρες) 
3,00 € 75.000,00€ 

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ ) 75.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 18.000,00 € 

                                                                                                  Τελικό σύνολο  93.000,00 € 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πέραμα:   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ. :  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

                              
                                                                            
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην 
περιοχή του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και 

κοινωνικού συσσιτίου για το έτος  2018» 
 

Προϋπολογισμός:  263.031,46€ με ΦΠΑ 

Αριθμός μελέτης: 1/2018 
            
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές,  αφορούν: 

 
 

ΟΜΑΔΑ   Α’ 
 

Την τμηματική προμήθεια ειδών και τροφίμων που απαιτούνται για τις ανάγκες των ενταγμένων 
οικογενειών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου  Περάματος  για το έτος 2018. 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α΄:  ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
1. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις:  
-Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες των 1000 γραμμαρίων, αεροστεγή µε ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
-Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%.  
-Να είναι αποκλειστικά και µόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιοµηχανικώς καθαρισµένου από πάσα 
ανόργανη ή οργανική ουσία. 
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώματα.  
 
2. Άνθος αραβοσίτου 62 gr βανίλια, , μπέικιν πάουντερ, βανίλιες, , κόρν φλάουρ,: Θα διατίθενται 
στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
 3. Αραβοσιτέλαιο:  
-Να είναι σε αεροστεγή φιάλη δυο (2) λίτρων και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
-Να προέρχεται από συσκευαστήρια που λειτουργούν νόµιµα, ο παραγωγός να διαθέτει σύστηµα 
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας ,διακίνησης, και 
εµπορίας.  

 
4. Αυγά: 
-Να παραδίδονται από τον προµηθευτή σε συσκευασία µε ατοµικά χωρίσµατα. -Η προσφορά να 
συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήµατος ανάλυσης 



 

 

κινδύνων κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης 
και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση µη προσκόµισης.  
-Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπηµένα Α' κατηγορίας µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει 
των κειµένων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται 
µε ζύγιση ορισµένου αριθµού αυγών κατ ' εκτίµηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι 
συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, µε τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. 
Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α', ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία  
  
5. Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο: 
-Να είναι αγελαδινό σε µεταλλικό κουτί βάρους 410 γραμμαρίων µε περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5- 8% 
ΣΥΑΛ (Στερεό Υπόλειµµα Άνευ Λίπους) ελάχιστο 8,46% µε εύκολο άνοιγµα. 
-Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.  
-Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.  
-Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 
-Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούν γενετικώς µεταλλαγµένα προϊόντα. 
-΄Ολες οι διεργασίες σχετικά µε την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύµφωνα µε την 
οδηγία 2/46 Ε.Ε.  
-Να έχουν σχετικό αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP. 
 
 
 6. Ζάχαρη: 
 -Να είναι συσκευασµένη σε χάρτινη συσκευασία 1000 γραμμαρίων η οποία θα φέρει επάνω την 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήµατος ζάχαρης. 
-Να είναι λευκή, κρυσταλλική και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 
7. Ζυμαρικά : 
-Να είναι Α΄ ποιότητας.  
-Να είναι παρασκευασµένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόµενα εντός ειδικών θαλάµων µε 
ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.  
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.  
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώματα. 
 
8. Μαργαρίνη:  
-Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εµπλουτισµένο µε βιταμίνες, κατάλληλο για άλειµµα και 
για την παρασκευή γλυκών και φαγητών, που συντηρείται στο ψυγείο και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆ιατάξεις. 
-Θα διατίθεται σε κεσέ 250 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, 
σύµφωνα µε τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.  
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα.  
 
9. Μαρμελάδα: 
-Η µαρµελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
-Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. - Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 



 

 

-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώματα. 
 
10. Όσπρια (φακές, φασόλια, φασόλια γίγαντες) : 
-Να είναι Α΄ ποιότητας. - Να είναι συσκευασµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες.  
-Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριµα, 
φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα, και µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από 
ξένα σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη στη 
συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
-Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά.  
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα.  
 
11. Τοµατοχυµός & τοµατοπολτός συµπυκνωµένος: 
-Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυµός τοµάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι και να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
-Να παραδίδεται από τον προµηθευτή σε συσκευασία των 500 γραµµαρίων χάρτινη, το άνοιγµα της 
οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι.  
-Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.  
- Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. 
-Τα αποφλοιωµένα τοµατάκια να είναι προϊόν από τοµάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση 
αποφλοιωµένες σε χυµό τοµάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιηµένες και πληροί τους 
όρους και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
 
12. Τυρί για τοστ: 
-Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασµένο από αγελαδινό γάλα , να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώµατος και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίµανση.  
-Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνοµα του προϊόντος, β) η επωνυµία 
και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, γ) το βάρος του περιεχοµένου, δ) η ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξης. 
-Να προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η παρασκευή, 
συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
 
13. Φρυγανιές: 
-Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες ( σίτο). 
-Να είναι σε τυποποιηµένες συσκευασίες 500 γραµµαρίων ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασµένες και µε 
τρίµµατα, στις οποίες θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. 
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. 
 
14.Ψωμί του τοστ: 
-Το ψωμί θα είναι σε συσκευασία από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα και θα φέρουν στοιχεία παραγωγού, 
σύνθεσης, ημερομηνία λήξης διατηρησιμότητας και τρόπο συντήρησης (π.χ. διατηρείται σε ψυγείο). 
 
15. Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι κ.λπ.) και να πληροί τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. 
 
16. Μέλι: Μέλι Ανθέων ή Θυμαρίσιο: Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. 
 
17. 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 πληροί τους όρους του άρθρου 38 
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική 
συσκευασία των 750 γρ. 



 

 

 
18. Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα 
και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 750 gr και 1 kg σε πλαστική 
φιάλη. 
 
19. Μπαχαρικά: Πιπέρι μαύρο, κανέλα, ρίγανη, κύμινο, Δάφνη, σόδα, μπαχάρι κ.λπ., όχι χύμα. Να 
πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 
 
20. Χυμός λεμόνι: Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φιάλες πλαστικές των 330 γρ. 
 
21. Χαλβάς : Εγχώριος. Με γεύση βανίλια. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του 
Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές 
Διατάξεις. 
 
22. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ – Πίττες για σουβλάκια:  Τα αρτοσκευάσματα να πληρούν τους όρους και 
προϋποθέσεις που θέτει ο ν.3526/09-02-07 καθώς και τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
Τα προϊόντα πρέπει να φέρονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος πλαστικής 
συσκευασίας των 10τεμ. 
23. Ελιές - Ελιές τύπου Καλαµών, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία µε 
ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. Θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως µε τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
24. Τσάι – χαµοµήλι -Να είναι σε συσκευασία των 10 τεµ., να πληροί τους όρους Τροφίµων και Ποτών 
και τις ισχύουσες υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β΄: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 
1. Ψάρια:  
-Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα ψάρια να είναι Α ΄ ποιότητας, καλά διατηρηµένα κατευθείαν βγαλµένα 
από τα ψυγεία ώστε να µην έχουν ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγµένα από κεφάλια, µεγάλα λέπια, 
πτερύγια, εντόσθια και αυγά.  
-Ο τεµαχισµός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριµένο αριθµό 
λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα 
πακέτα πρέπει να αναγράφεται στην Ελληνική η ηµεροµηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η 
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. - Να µην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσµή και το χρώµα.  
-Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους.  
-Η παράδοση από τον προµηθευτή του προϊόντος θα γίνεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα 
σφραγισµένη σε κατάσταση κατάψυξης στους -18º C.  
-Η µεταφορά των προϊόντων να γίνεται µε µεταφορικά µέσα–ψυγεία σε θερµοκρασία -18º C, καθαρά, 
απολυµασµένα, µε καταγραφικά θερµόµετρα. 
 
2. Κατεψυγμένα λαχανικά, (φασολάκια – αρακάς- σπανάκι ): Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα 
λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, 
συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό 
φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και  προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί 
εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων 
λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε 
συσκευασία του 1 Kg. H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να 
διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για 
τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και 



 

 

διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι 
παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP 
του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ΄: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
1. Ελαιόλαδο: 
-Να είναι οξύτητας 0-1%.  
-Να είναι συσκευασµένα σε συσκευασία 1 lt. στα οποία θα αναφέρεται η ονομασία, η κατηγορία, το 
καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας και οι συνθήκες διατήρησης.  

 
 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ΄: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Απαραίτητες για την οµάδα ειδών κρεοπωλείου είναι ο κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η 
άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εµπορία νωπού κιµά και νωπού κρέατος και η πιστοποίηση 
ποιότητας ISO 22000.Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα 
σύµφωνα µε την παραγγελία του κάθε φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και 
ποιότητα τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιµολόγιο.  
 
1. Κρέας  Χοιρινό νωπό: 
-Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας, απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., το οποίο να 
βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος, χωρίς οσµή και αίµατα.  
-Να είναι σφαγµένο πριν από 48 ώρες έως 6 ηµέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεµαχισµού 
κρέατος που λειτουργεί νόµιµα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού 
υγειονοµικού ελέγχου. 
-Να έχει ετικέτα επισήµανσης µε στοιχεία ιχνηλασιµότητας. 
-Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στα Τµήµατα του Ν.Π. δεν πρέπει να παρουσιάζει 
θερµοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) µεγαλύτερη του 5,8 µικρότερη του 4 και αλλοίωση του 
χρώµατος, της οσµής, και της σύστασης.  
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων.  
-Η ηλικία του ζώου να µην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 
 
2. Κιµάς βόειος: 
-Να είναι από νωπό κρέας βοείου, να είναι καθαρισµένο εντελώς από λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται 
στην κρεατοµηχανή.  
- Η ηλικία του ζώου να µην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 
-Ο κιµάς θα κόπτεται στο κατάστηµα του προµηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε άδεια της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας µόσχου προσφάτου σφαγής από 48 
ωρών έως 6 ηµερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεµαχισµού κρέατος που λειτουργεί νόµιµα, να έχει 
υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονοµικού ελέγχου.  
- Απαγορεύεται η παρασκευή κιµά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι µύες της κεφαλής, το 
ποντίκι, πληγές αφαιµάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγµα, λάπα και υπολείµµατα κρέατος αποξεσµένα 
από οστά.  
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων.  
 
3. Κοτόπουλα νωπά: 
-Να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα µε δέρµα µαλακό – λείο χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή, 
σπασµένα κόκαλα, σοβαρούς µώλωπες ή εκδορές, χωρίς εγκαύµατα ψύξης.  
-Τύπου 65%, σφαγµένα να έχουν υποστεί αφαίµαξη, να είναι πλήρως αποπτερωµένα χωρίς κεφάλι και 
τα πόδια να είναι κοµµένα 1cm πάνω από τους ταρσούς  
-Το βάρος να κυµαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισοµεγέθη. 



 

 

-Να είναι απαλλαγµένα από όργανα του πεπτικού συστήµατος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώµα ή 
ακαθαρσία  
-Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλµονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.  
-Να υπάρχει ένα λεπτό στρώµα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6).  
-Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου.  
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων.  
 
 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ 
 
Τα φρούτα και λαχανικά θα είναι πρώτης (Α΄)  ποιότητας, της εποχής, και θα  πληρούν τις  
προδιαγραφές της Ε.Ε. 
Απαγορεύεται  η παραλαβή φρούτων  ελαττωματικών. Να  είναι στο κατάλληλο στάδιο  ωρίμανσης  και 
ανάπτυξης για να  φαγωθούν. Τα φρούτα  θα προσφέρονται σε  συσκευασία μιας ή δύο σειρών και όχι 
σε  περισσότερες σειρές. Τα  φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται  η ποικιλία και η  
προέλευσή τους. Εφιστάται η  προσοχή του προμηθευτή στο  δελτίο αποστολής και στο  αντίστοιχο 
τιμολόγιο  στο οποίο θα πρέπει να  αναγράφονται λεπτομερώς οι  χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου  
είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και  κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  Μέρλιν, 
Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας), ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν - Σμίθ, 
Μπέλ φόρ, ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε -φετε, κάιζερ κ.λπ. 

 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  ΣΤ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 
1.Γάλα βρεφικής ηλικίας σε σκόνη: 
-Γάλα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας.  
-Να είναι σε σκόνη και να διατίθενται σε µμεταλλική συσκευασία.  
-Να πληρούν τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
-Επί της συσκευασία να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. 
Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης. 
 
2. Βρεφικές κρέμες:  
1.Φαρίν –λακτε, Κρέµα βανίλια µε ρυζάλευρο: 
- Κρέµα σε σκόνη µε σιτάλευρο και µίγµα  βιταµινών.  
-Το βάρος της συσκευασία να είναι 300 γρ. εως 800γρ..  
-Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταµίνες.  
-Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές διατάξεις.  
-Να είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  
-Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 
επισήµανσης.  
 
2. Κρέµα βρεφικής ηλικίας µε µπισκότα: 
-Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές διατάξεις.  
-Να περιέχει γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και να είναι εµπλουτισµένη µε προβιοτικές ίνες, σιτάλευρο, 
ριζάλευρο, µίγµα βιταµινών, σίδηρο και ασβέστιο.  
-Περιεκτικότητα σε µπισκότα 20-30. Να είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. 



 

 

-Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 
επισήµανσης.  
-Το βάρος της συσκευασίας να είναι 300 γρ. εως 800γρ.. 

 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ΄: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
1.Σκόνη  ρούχων για πλύσιμο στο χέρι: 
-Σκόνη  ρούχων για πλύσιμο στο χέρι με ένζυμα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα . 
 
2.Υγρό πλυσίματος πιάτων: 
-Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών , κατσαρόλες και 
μαχαιροπήρουνα στο χέρι.  
-Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα 
σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη.  
-Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού 
διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα 
καφές, αυγά κ.λ.π.). 
-Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 
 
3.Χαρτί WC: 
-Χαρτί υγείας 120 γραμ. λευκό, δίφυλλο, 100% λευκασμένος χημικός πολτός, υδατοδιαλυτό . 
 
4.Χαρτοπετσέτα: 
-Χαρτοπετσέτα λευκή μαλακή με αφράτη υφή από 100% πρωτογενή ιδανική για το στέγνωμα των χεριών 
και του ευαίσθητου προσώπου να έχει πολύ καλή και γρήγορη απορροφητική ικανότητα για καλύτερη 
υγιεινή. 
 
5. Χλωρίνη παχύρευστη απλή: 
-Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, παχύρρευστο, κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, απολύμανση και 
λεύκανση.  
-Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η΄: ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 
 

1.Βρεφικές Πάνες: 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΩΡΑ ΜΩΡΑ, ΑΠΟ 0,5 – 1,5 ΚΙΛΑ: 
-Τέλεια εφαρμογή σε μωρά με ιδιαίτερα μικρό βάρος κατά τη γέννηση. 
-Σύστημα στεγανότητας ,ιδιαίτερα απαλό και μαλακό εξωτερικό κάλυμμα, προσοχή όχι από πλαστικό.   
-Επανακολλούμενες ταινίες (που μπορούν και να αλληλοκαλύπτονται) και ελαστική μεσούλα. 
 
ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΜΩΡΑ, ΑΠΟ 1,0 – 2,5 ΚΙΛΑ:  
 -Υπέρ απορροφητικός πυρήνας, που κρατά την υγρασία καλά «κλειδωμένη» στο εσωτερικό της πάνας. 
-Ιδιαίτερα απαλό και μαλακό εξωτερικό κάλυμμα, προσοχή όχι από πλαστικό. 
-Επανακολλούμενες ταινίες (που μπορούν να προσκολλούνται σε οποιοδήποτε σημείο του εξωτερικού 
της πάνας, προσαρμόζοντας την πάνα στο μέγεθος του μωρού για τέλεια εφαρμογή). 
-Εγκοπή για τον ομφαλό, λεπτό πλαίσιο και στενό καβάλο. 
-Από υλικό που «αναπνέει» και δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση στο μωρό, βοηθώντας το δέρμα του 
να διατηρείται φυσικά υγιές και μαλακό.  
 
ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΜΩΡΑ, ΑΠΟ 2,0 – 5,0 ΚΙΛΑ: 
-Διπλός απορροφητικός πυρήνας για ασυναγώνιστη στεγανότητα και προστασία. 
-Με δείκτη εμφάνισης ούρων, επιτρέπουν τον εντοπισμό εμφάνισης ούρων χωρίς να ανοιχτεί/ βγει η 
πάνα. 
-Βελτιωμένο σύστημα ταινιών δεσίματος και διπλά ελαστικά πλαϊνά, για προστασία από διαρροές.  



 

 

-Από υλικό που «αναπνέει» και δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση στο μωρό, βοηθώντας το δέρμα του 
να διατηρείται φυσικά υγιές και μαλακό, προσοχή όχι από πλαστικό.  
 
ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΩΡΑ, ΑΠΟ 4,0 – 25,0 ΚΙΛΑ: 
-Σύστημα στεγανότητας, που να απορροφά την υγρασία πιο γρήγορα και αποτελεσματικά,ιδιαίτερα 
μαλακές και φαρδιές ταινίες για τέλεια εφαρμογή, κρατώντας την πάνα σταθερή. 
 -Από υλικό που «αναπνέει» και δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση στο μωρό, βοηθώντας το δέρμα του 
να διατηρείται φυσικά υγιές και μαλακό, προσοχή όχι από πλαστικό. 
-Βελτιωμένα ελαστικά πλαϊνά, για προστασία από διαρροές.  
 
2. Σαμπουάν: 
-Το σαμπουάν είναι ένα προϊόν καθαρισμού των μαλλιών από διάφορα κατάλοιπα λιπαρών και άλλων 
ουσιών, περιβαλλοντικών ρύπων, επιδερμίδας, πιτυρίδας καθώς και άλλων καταλοίπων στην επιφάνεια 
των τριχών και της επιδερμίδας.  
-Θα διατίθεται σε συσκευασία 750ml. 
 
 
3. Σαπούνι σκληρό: 
-Σαπούνι στερεό σε πλάκα κατάλληλο για πλύσιμο χεριών.  
-Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα 
συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 
-Συσκευασία τεμαχίων. 
 
 
4. Σερβιέτες: 
-Σερβιέτες με υγιεινό υφασμάτινο κάλυμμα, για προστασία χωρίς ερεθισμούς, ιδανικές για ευαίσθητα 
δέρματα με υψηλή απορροφητικότητα, σε ατομική συσκευασία  
– Συσκευασία 12 τεμαχίων. 
 
 
5. Ξυριστικές μηχανές: 
-Ξυραφάκια BIC ή αντίστοιχα, διπλό Ξυραφάκι τύπου BIC με χτένι χωρίς προστατευτική μπάρα.  
-Να μην τραυματίζει το δέρμα, να κόβει στεγνές και βρεγμένες τρίχες κεφαλής και σώματος.  
-Η λεπίδα να είναι μιας χρήσεως από ανοξείδωτο χάλυβα, να είναι φαρδιά (τουλάχιστον 4cm) ώστε να 
μειώνεται ο χρόνος ξυρίσματος. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  Θ΄: ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

1.  Τετράδιο ριγέ 50 φύλλων με μπλε πλαστικό (PVC) εξώφυλλο, μεγέθους περίπου 17Χ25 εκ., με 

χαρτί γραφής 70 γρ. 

2. Τετράδιο σπιράλ, ριγέ 200 φύλλων, με εξώφυλλο χαρτόνι δύο (2) θεμάτων, μεγέθους Α4. 

3. Τετράδιο σπιράλ, με εξώφυλλο χαρτόνι  τεσσάρων θεμάτων (4) θεμάτων, μεγέθους Α4. 
4. Μπλοκ ζωγραφικής σπιράλ, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 με 70gr χαρτί. 

5. Μολύβι ξύλινο, με σκληρότητα ΗΒ. 

6. Στυλό διαρκείας μπλε, με καπάκι, πάχος μύτης περίπου 1.0 mm, πάχος γραφής περίπου 0.7 

mm. 

7. Ξύστρα πλαστική, μονή. 

8. Κασετίνα από ανθεκτικό ύφασμα πολυεστέρα, με ανθεκτικό φερμουάρ, διαστάσεων περίπου: 

22x8.5x4.5cm. 

9. Τσάντα σχολική (σακίδιο), αδιάβροχη, δύο (2) θέσεων από ύφασμα πολυεστέρα με 

αδιαβροχοποιημένη επένδυση. Διαστάσεις περίπου: (Π)32cm x (B)13cm x (Y)40cm. 

10. Σετ  χάρακες  

11. Γόμα λευκή διαστάσεων τουλάχιστον 5cm, απαλή στο χαρτί, ώστε να μην προκαλούνται φθορές. . 

Κατάλληλες για μολύβι τύπου stabilo ή ισοδύναμο  

12. Μαρκαδόροι Ζωγραφικής με Χονδρή μύτη 12τεμ. 

13. Κόλλες στίκ 21 ml, κατάλληλες για όλες τις χάρτινες επιφάνειες τύπου  uhu  ή ισοδύναμο 

 
                  

 
 



 

 

ΟΜΑΔΑ  Β ‘ 
 

Την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος» (ΟΜΑΔΑ  B’), έως 100 άτομα, σε ημερήσια βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής και 
για συνολικό διάστημα διακοσίων πενήντα (250) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης έως 
και 31/12/2018 ». 
 
 
Α.   Πρόγραμμα Σίτισης 

 Η καθημερινή σίτιση των απόρων θα γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές μερίδες και θα 
καλύπτει και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας.. Σε περίπτωση αργιών που εμπίπτουν κατά τις ημέρες 
της εβδομάδας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρασκευάζει και να παραδίδει τη μερίδα των αργιών, την 
αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

  Ο αριθμός των 100 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά, σύμφωνα με 
τις προκύπτουσες ανάγκες, μετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος. 

 
Β.   Προτεινόμενο ενδεικτικό εβδομαδιαίο εδεσματολόγιο (μενού): 
 

ΗΜΕΡΑ ΜΕΝΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Κοτόπουλο νωπό με πατάτες φούρνου ή ρύζι πιλάφι ή ή 
κριθαράκι - Ψωµί -Τυρί φέτα -Σαλάτα εποχής -Φρούτο εποχής 
(τεµ.) 

ΤΡΙΤΗ 
Ψάρι (σχάρας ή βραστό, δίχως ζωμό) - Νωπή σαλάτα, βραστή 
πατάτα, βραστά λαχανικά με ελαιόλαδο 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
Σπανακόρυζο ή φασολάκια  ή άλλο λαδερό -  Ψωµί Τυρί φέτα 
Σαλάτα εποχής  Γλυκό κοκάκι (τεµ.) 

ΠΕΜΠΤΗ 

Μπιφτέκια από νωπό µοσχαρίσιο κιµά µε πατάτες τηγανητές 
πουρέ ή ρύζι Ψωµί Τυρί φέτα Σαλάτα εποχής Φρούτο εποχής 
(τεµ) 65-70 150-200 200 περίπου  
 
ή  Μοσχαρίσιο νωπό κρέας κοκκινιστό µε ρύζι πιλάφι ή Κρέας 
από νωπό αρνί ή νωπό κατσίκι γιουβέτσι .Ψωµί .Τυρί φέτα 
Σαλάτα εποχής Μηλόπιτα (τεµ.) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Φακές σούπα ή Φασόλια σούπα ή Γίγαντες φούρνου 
συνοδευόµενα από ½ µερίδας ψαριού εποχής (γαύρο, µαρίδα 
σαρδέλα κ.λπ.) - Ψωµί Σαλάτα εποχής Φρούτο εποχής (τεµ.)  

 

 

Γ.     Ποιότητα ειδών διατροφής 
 
Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα και τα 
συνοδευτικά τους, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να πληρούν όλους τους όρους του κώδικα 
τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων. 

 
Τα κρέατα πρέπει να είναι νωπά, οι σαλάτες εποχής φρέσκιες. Κατ΄ εξαίρεση, το ψάρι δύναται να 
είναι κατεψυγμένο, πληρώντας σαφώς τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υγιεινής τροφίμων. 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να μην 
περιέχουν λίπη και πρόσθετα συστατικά (σταθεροποιητές - χρωστικές ουσίες - συντηρητικά κ.λ.π.) που 
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 

 



 

 

Το γεύμα θα παρασκευάζεται αυθημερόν, αποκλειόμενης της μεθόδου προκατάψυξης επί ποινή 
αποκλεισμού. 
 
Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο τον 
προμηθευτή, τότε αυτός οφείλει με δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο. 
 
Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες 
αγορανομικές και λοιπές διατάξεις. 
 
Τα ημερήσια γεύματα θα στεγανοποιούνται σε συσκευασίες, που θα φέρουν το λογότυπο του 
Δήμου και κατά τρόπο που θα διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής 
μεταφοράς, χωρίς φόβο αλλοίωσης ή χύτευσης.  
 
Η μεταφορά των μερίδων με φροντίδα του προμηθευτή πρέπει να πληροί αυστηρούς όρους υγιεινής και 
καθαριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τα γεύματα θα παραδίδονται ζεστά. 
 
Η παράδοση των γευμάτων των απόρων θα γίνεται σε χώρους που θα υποδείξει η Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι καθαρά και 
απολυμασμένα. 
 
Η ώρα παράδοσης των γευμάτων θα ορίζεται από την Κοινωνική Υπηρεσία και τον υπεύθυνο της 
σίτισης. 
 
Το απασχολούμενο προσωπικό από τον προμηθευτή, στην προετοιμασία, τη μεταφορά και την 
παράδοση των γευμάτων των απόρων, θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας. 
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η αρμόδια επιτροπή του Δήμου μπορεί να ασκεί έλεγχο στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή και κυρίως στους χώρους αποθήκευσης των πρώτων υλών και 
προετοιμασίας-παρασκευής των γευμάτων. 
Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο 
που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Η 
επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή, ποιοτικά και ποσοτικά, παράδοση του 
προβλεπόμενου για κάθε ημέρα γεύματος. 
 
Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της τακτικής 
απολύμανσης του μεταφορικού μέσου του προμηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά 
εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης, ως και του 
κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παρεχομένων ειδών. 
 
Κατά την παράδοση των γευμάτων πρέπει να παρίσταται ο προμηθευτής αυτοπροσώπως, ή με 
αντιπρόσωπο ενήλικο και εγγράμματο, του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο Δήμο, 
για να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των γευμάτων, διενέργειας 
δειγματοληψιών και διαπίστωση παραβάσεων. 
 
Εάν ο προμηθευτής, ή αντιπρόσωπός του, αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα 
πρέπει να γίνεται ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα 
καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της 
παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε 
άλλο στοιχείο, το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευθεί. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση καθημερινά με τον υπεύθυνο της σίτισης 
προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των προς σίτιση απόρων. 
 



 

 

Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα υπολογίζεται από τον αριθμό των ημερήσιων δηλωθέντων 
απόρων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου επί της αξίας του ημερήσιου συσσιτίου για κάθε 
άπορο. 

 
Η σίτιση των απόρων θα γίνεται με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 
τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. 
 
Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά, μπορούν να γίνουν 
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι το νέο μενού είναι ισάξιας ποιότητας. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των 
μερίδων, καθώς και του βάρους τους. 
 
Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή διάθεση έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων πρέπει 
να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 
(HACCP), με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. 
για την υγιεινή των τροφίμων. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι μόνο να εφαρμόζει, αλλά και να 
αναθεωρεί τη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του (HACCP). Η 
εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της 
επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου. 
 
Ως εκ τούτου, οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  υποχρεούνται  να  διαθέτουν, με  ποινή  αποκλεισμού  σε 
αντίθετη  περίπτωση, πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP), (το οποίο διασφαλίζει την υγιεινή 
και ασφάλεια των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες θα 
παρασκευάζονται τα γεύματα, την παραγωγή των γευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση). 
      
Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
απόρων κατοίκων του Δήμου Περάματος από τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 
κακή ποιότητα στα τρόφιμα που προσφέρει.  Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού, ο ανάδοχος: 
 
α)  κηρύσσεται αυτομάτως ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Περάματος, 
β)  αναλαμβάνει την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα έξοδα νοσηλείας των απόρων  που 
τυχόν  υποστούν τροφική δηλητηρίαση και 
γ)  καταπίπτει η εγγυητική του επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

Δ. Καταγωγή των προσφερόμενων υλικών και δήλωση της επιχείρησης  κατασκευής του τελικού 
προϊόντος: 

 
Πριν και μετά  τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής 
μονάδας κατασκευής του προσφερόμενου προϊόντος που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την  
οποία έγινε η κατακύρωση.   Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η 
ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 
οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά 
από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου 
αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
 

Ε. Τιμολόγιο – Τιμές εφαρμογής 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
«Προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά άτομο/ημέρα», ήτοι σίτιση και άριστη προσφορά των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, αναγόμενη σε άτομο/ημέρα. 
  
Τιμή ανά άτομο/ημέρα: 3,72 € ( συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ ) 
Τρία ευρώ (καθαρή αξία). 



 

 

 
 
Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
 
Η αξία της αγοράς του έτοιμου φαγητού, κάθε δαπάνη συσκευασίας και μεταφοράς τους στον τόπο 
διανομής τους, το όφελος του εργολάβου, κάθε δασμός και υπέρ τρίτου κράτηση.  Δεν περιλαμβάνεται ο 
Φ.Π.Α. 
 

 
 
                                                                                                 ΠΕΡΑΜΑ,  30/03/2018 
 
                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
                                                                     ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 
 
                                                                                                       ΜΑΝΩΛΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 

CPV:15800000-6 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 –ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13 % 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 

συσκ. κιλού 2.500 τεμ.   

2. 
 

Αυγά  Τεμάχιο 15.000 τεμ.   

3. 
 

Γάλα πλήρες 
συμπυκνωμένο 

συσκ. 410gr. 7.440 τεμ.   

4. 
 

Ζυμαρικά 
Κριθαράκι 

συσκ. 500gr 2.000 τεμ.   

5. 
 

Ζυμαρικά Σπαγγέτι συσκ. 500gr 2.000 τεμ.   

6. 
 

Ρύζι τύπου γλασσέ συσκ. 500gr 2.000 τεμ. 
 

 

7. 
 

Φακές μέτριες -
χονδρές 

συσκ. 500gr 1.500 τεμ.   

8. 
 

Φασόλια μέτρια συσκ. 500gr  1.500 τεμ.   

9. 
 

Γίγαντες πακέτο συσκ.500gr.      500 τεμ.   

10.  
 

Τυρί του τοστ συσκ.250gr 3.000 τεμ.   

11 Μέλι  1 kg Συσκ. 1kg 100 τεμ.   



 

 

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 13%  

Τελικό  σύνολο  

 
 
 
 
   ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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

                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) 

 CPV: 15800000-6 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2- ΕΙΔΗ  ΜΕ ΦΠΑ 2 4 % 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

 
 
Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Άνθος Αραβοσίτου 
βανίλια 

συσκ. 160gr 500 τεμ.   

2. 
 

Αραβοσιτέλαιο Α’ 
ποιότητας 

συσκ. 1l 
 

1.500 τεμ.   

3. 
 

Ζάχαρη συσκ. 1kg 3.600 τεμ.   

4. 
 

Χυμός τομάτας 
κλασσικός 
συμπυκνωμένος 

συσκ.500gr 3.720 τεμ.   

5.  
 

Ψωμί του τοστ συσκ.680-
700 gr. 

1.500τεμ   

6. Μαργαρίνη τύπου soft  συσκ. 250gr 2.500 τεμ   

7. Μαρμελάδα (διάφορες) Συσκ. 500gr 1.200 τεμ.   

8 Φρυγανιές  συσκ.250gr  2.000 τεμ.   

9. Αλάτι (πλαστική 
συσκευασία) 

Συσκ.500 gr 30 τεμ   

10. Πιπέρι  Συσκ.50 gr 30 τεμ   



 

 

11. Κανέλλα Συσκ. 50 gr 30 τεμ   

12. Ξύδι Συσκ.400 gr 30 τεμ.   

13. Μπαχάρι Συσκ.30  gr 30 τεμ.   

14. Ντοματοπελτές Συσκ.500 gr 100 τεμ   

15. Τσάι συσκ 10Χ1  200 τεμ.   

16. Μπέικιν πάουντερ συσκ.200 gr 30 τεμ   

17. Ρίγανη Συσκ.50 gr 40 τεμ   

18. Χυμός λεμονιού Συσκ.250 gr 50 τεμ.   

19. Σόδα  Συσκ.350 gr 10 τεμ.   

20. Πίτες για σουβλάκια  συσκ 10 τεμ 500 τεμ.   

21. Χαμομήλι  συσκ10τεμ. 200 τεμ.   

22. Δάφνη Συσκ.15 gr 20 τεμ.   

28 Ελιές  χύμα Καλαμών Κιλό  200 κιλά   

29. Χαλβάς βανίλια Συσκ.2,5 
κιλών 

100 τεμ.   

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

Τελικό  σύνολο  

 
 
 

     ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

                                                                                   
                                                                                      ……………………………….   

        Υπογραφή / Σφραγίδα 
                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β  -ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ : ΦΠΑ 13% 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης) 

CPV: 15800000-6 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

Ο υπογράφων …………………………………….. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του 

διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για 

τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: ΦΠΑ 13% το 

παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 

πιστοποιούμενης από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, για το σύνολο των 

ειδών, των οποίων η ποιότητα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες που 

αναφέρονται στη μελέτη. 

% (ολογράφως) …………………………………………………………. 

(αριθμητικά) ……………………  

 
     
 
  ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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

 



 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ -ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  ΦΠΑ 13% 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης) 

CPV: 15411110-6 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

Ο υπογράφων …………………………………….. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του 

διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για 

τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΦΠΑ 13% το παρακάτω ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, για το σύνολο των ειδών, των οποίων η ποιότητα 

είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη. 

% (ολογράφως) …………………………………………………………. 

(αριθμητικά) ……………………  

 
     
 
  ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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

 



 

 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ΄ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ : ΦΠΑ 13% 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης) 

CPV: 15119000-5 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

Ο υπογράφων …………………………………….. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του 

διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για 

τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΦΠΑ 13% το παρακάτω 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης 

από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, για το σύνολο των ειδών, των οποίων η 

ποιότητα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη. 

% (ολογράφως) …………………………………………………………. 

(αριθμητικά) ……………………  

     
 
  ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε’ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΦΠΑ 13% 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης) 

CPV:  15800000-6 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

Ο υπογράφων …………………………………….. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του 

διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για 

τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΦΠΑ 13% το παρακάτω 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης 

από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, για το σύνολο των ειδών, των οποίων η 

ποιότητα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη. 

% (ολογράφως) …………………………………………………………. 

(αριθμητικά) ……………………  

     
 
  ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
 ……………………………….   

                   Υπογραφή /Σφραγίδα 
                    Σφραγίδα 

 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ : ΦΠΑ 13% 
(Κριτήριο Κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) 

CPV: 15884000-8 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

 
 

   ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
 

Γάλα πρώτης βρεφικής 
ηλικίας σε σκόνη 

συσκ.400 gr. 50 τεμ.   

2. 
 

Γάλα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας 
 

συσκ.400 gr 50 τεμ.   

3. 
 

Φαρίν  λακτέ 
 

συσκ.300-
400 γρ. 

50 τεμ.   

4. 
 

Μπισκοτόκρεµα , Α’ 
ποιότητας 

συσκ.300-
400 γρ. 

50 τεμ.   

5. 
 

Φρουτόκρεµα συσκ.300-
400 γρ. 

50 τεμ.   

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 13%  

Τελικό  σύνολο  



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :ΦΠΑ 24% 
( Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) 

                                                  CPV   :  33760000-5 
CPV  :  39831200-8 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

 
 
     ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Σκόνη ρούχων για 
πλύσιμο στο χέρι 

Συσκ.450 
gr 

2.522 τεμ.   

2. Υγρό πιάτων Συσκ.450
ml 

2.520 τεμ.   

3. Χαρτί WC δίφυλλο απλό 
180 gr. 

Συσκ. 
12τεμ. 

7.440 τεμ.   

4. Χαρτοπετσέτα 30x30 
συσκ.70 τεμ 

1 πακέτο 2.520 τεμ.   

5. Χλωρίνη παχύρευστη 
απλή 

Συσκ. 
1,25l 

2.520 τεμ.   

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

Τελικό  σύνολο  



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η΄ - ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: ΦΠΑ 24% 
( Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) 

CPV: 39830000-9  
CPV :33771100-6  
CPV: 39831200-8  
CPV: 33721200-2  

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

 
Α/Α ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

    ΣΥΝΟΛΟ 

1. Βρεφικές πάνες Συσκ18-28 τεμ 300 τεμ.   

2. Σαμπουάν Συσκ.500ml 2520 τεμ.   

3. Σαπούνι σκληρό Τεμάχιο 2520 τεμ.   

4. Σερβιέτες Πακέτο 10 τεμ. 1500 πακ.   

5. Ξυριστικές μηχανές Συσκ. 10τεμ. 200 τεμ.   

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

Τελικό  σύνολο  

 
    ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 

του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018» 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ΄ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ : ΦΠΑ 24% 
     ( Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) 

CPV: 22830000-7, 30192700-8, 30192130-1, 30192133-2, 18930000-7, 39292500-0, 30192100-2, 
30192124-6, 24910000-6 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

 
 
 
Α/Α 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

 

 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ENΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  

Φ.Π.Α 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 

1. 
 

Τετράδιο ριγέ 50 φύλλων 
με μπλε πλαστικό (PVC) 
εξώφυλλο, μεγέθους 
περίπου 17Χ25 εκ. με 
χαρτί γραφής 70γρ. 

 

 
 

τεμάχιο 
 

 
 

1000 
 

  

 
2. 

 

Τετράδιο σπιράλ, ριγέ 
200 φύλλων, με 
εξώφυλλο χαρτόνι δύο 
(2) θεμάτων, μεγέθους 
Α4 

 

 
 

τεμάχιο 
 

 
 

500 
 

  

 
3. 

Τετράδιο σπιράλ, με 
εξώφυλλο χαρτόνι, (4) 
τεσσάρων θεμάτων, 
μεγέθους Α4 

 

 
τεμάχιο 

 

 
500 

  

 
4. 

 

Μπλοκ ζωγραφικής 
σπιράλ, 50 φύλλων, 

μεγέθους Α4 με 70γρ 
χαρτί 

 

 
 

τεμάχιο 
 

 
 

300 
 

  



 

 

 
5. 

 

Μολύβι ξύλινο με 
σκληρότητα ΗΒ 

 

 
τεμάχιο 

 

 
500 
 

  

 
6. 

 

Στυλό διαρκείας μπλέ, με 
καπάκι 

 

 

 

 
τεμάχιο 

 

 
500 
 

  

7. 

 

Ξύστρα πλαστική, μονή. 

 

τεμάχιο 

 

250 

 

  

 
8. 

 

 
Κασετίνα με  φερμουάρ 
 

 
τεμάχιο 

 

 
300 
 

  

 
9. 

 

Τσάντα σχολική σακίδιο, 
αδιάβροχη, δύο (2) 
θέσεων 

 

 
 

τεμάχιο 
 

 
 

300 
 

  

10. 
 
Σετ  χάρακες 

τεμάχιο 
 

300   

11. Γόμα λευκή τεμάχιο 
 

500   

12. 
 
Μαρκαδόροι Ζωγραφικής με 
Χονδρή μύτη 12τεμ. 
 

τεμάχιο 
 

300   

13. 
 
Κόλλες στίκ 21 ml, 
 
 

τεμάχιο 
 

300   

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

Τελικό  σύνολο  

                                 
 

    ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                  
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  
«Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή 
του Δήμου Περάματος¨   για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και κοινωνικού 
συσσιτίου για το έτος  2018 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

«Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος» 

     ( Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) 
CPV: 15894200-3 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
της επιχείρησης ……..………………………………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 

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

……, τηλ. …………………….., fax ………………………… 

 

 
   ΠΕΡΑΜΑ,    /          /2018 

                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
     
                                                               ……………………………….   
                                                                     Υπογραφή /Σφραγίδα                                                                                 

ΟΜΑΔΑ Β: "Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου 
Περάματος"          

 

Περιγραφή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ 
(άτομα Χ ημέρες) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
προμήθειας 

φαγητού ανά 
άτομο/ημέρα (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά άτομο 
/ημέρα. 

25.000,00 
 (100 άτομα Χ 250 

ημέρες) 
  

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ )  

Φ.Π.Α. 24%  

                                                                                                  Τελικό σύνολο   
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