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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Πέραμα: 7/10/2022
Αρ. Πρωτ. : 15690

«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του
Δήμου Περάματος»

Προϋπολογισμός: 339.645,19€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 3/2022
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Τεχνικές προδιαγραφές
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέραμα:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. :

«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του
Δήμου Περάματος»
Προϋπολογισμός: 339.645,19€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 3/2022
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την τμηματική προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τροφίμων που
απαιτούνται για τις ανάγκες σίτισης των βρεφών και νηπίων που σιτίζονται στα τμήματα της Διεύθυνσης
προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος), καθώς και των ενταγμένων οικογενειών στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Περάματος 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 ενός (1) έτους
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για τις Ομάδες Α έως Ι και για έξι (6) μήνες για την ΟΜΑΔΑ ΙΑ,
ενώ δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους της αρχικής, με την δυνατότητα παρατασης της
σύμβασης κατά 6 μήνες για τις Ομάδες Α έως Ι.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριαντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
πέντε ευρώ και δέκα εννιά λεπτών (339.645,19€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2022 και 2023 και τους Κ.Α. 00-6737.0002 «Προγραμματική
σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο
Περάματος» με το ποσό των 100.000,00€ για το έτος 2022 και με το ποσό των 162.396,26€ για το 2023
και Κ.Α.15-6481.0000 «Προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση των νηπίων στους
Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» με το ποσό των 30.000,00€ για το έτος 2022 και από τον Κ.Α.
61-6481.0001 «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς
σταθμούς» με το ποσό των 47.248,93€ για το 2023.
Η χρηματοδότηση για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της σίτισης αστέγων του Δήμου
Περάματος καλύπτεται από την Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής.Σε περίπτωση που
δεν παραταθεί η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττική για το έτος 2023 η προκύπτουσα
διαφορά θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Η χρηματοδότηση για τις ανάγκες των παιδικών Σταθμών καλύπτεται κατά το ποσό των 30.000,00€ από
Ίδιους πόρους για το έτος 2022 και κατά 47.248,93€ από χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το 2023.
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)»
Αναλυτικά η προμήθεια αφορά τις ακόλουθες ομάδες :
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Κ.Α. 00-6737.0002 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνης ύψους 101.282,71€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24%, Κ.Α. 15-6481.0000 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και είδη
πρώτης ανάγκης για τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης
ύψους 13.988,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24% και Κ.Α. 61-6481.0001 με τίτλο
«Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς»
δαπάνης ύψους 15.225,76€.
ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Κ.Α. 15-6481.0000 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση των νηπίων
στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 3.832,30€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 13% &24% και Κ.Α. 61-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων
στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 7.664,61€.
ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Κ.Α. 00-6737.0002 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους 8.360,87€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 13%, Κ.Α. 15-6481.0000 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση
των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 1.950,87€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και Κ.Α. 61-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση
των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 3.901,74€.
ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΑΥΓΑ
Κ.Α. 00-6737.0002 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» δαπάνη ύψους 3.051,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 13%, Κ.Α. 15-6481.0000 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση
των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 237,30€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και Κ.Α. 61-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση
των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 474,60€.
ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΕΙΔΗ 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
13.592,21€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%, Κ.Α. 15-6481.0000 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης
ανάγκης για τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους
5.126,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και Κ.Α. 61-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για
τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 10.252,57€.
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Κ.Α. 15-6481.0000 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση των νηπίων
στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 2.684,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 13% και Κ.Α. 61-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στους
Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 5.368,01€.
ΟΜΑΔΑ Ζ΄: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Κ.Α. 15-6481.0000 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση των νηπίων
στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 2.180,82€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 13% και Κ.Α. 61-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στους
Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» δαπάνης ύψους 4.361,65€.

ΟΜΑΔΑ Η’ 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 7.715,64€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 13%

ΟΜΑΔΑ Θ΄: ΕΙΔΗ 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 10.110,36€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%-6%

ΟΜΑΔΑ Ι΄: ΕΙΔΗ 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 8.989,87€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.24%-6%-13%

ΟΜΑΔΑ ΙΑ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
Κ.Α. 00-6737.0002 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο
Περάματος» δαπάνη ύψους 109.293,60€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%

ΠΕΡΑΜΑ, …/…/2022

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο Δ/ΝΤΗΣ 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

Πέραμα: ../…/2022
Αρ. Πρωτ. :

«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του
Δήμου Περάματος»
Προϋπολογισμός: 339.645,19€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 3/2022

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης
Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την
1) Την Προμήθεια ειδών και τροφίμων που απαιτούνται για τις ανάγκες των ενταγμένων οικογενειών στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περάματος και τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς &
βρεφονηπιακούς σταθμούς (ΟΜΑΔΑ Α έως ΟΜΑΔΑ Ι)
2) Την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου
Περάματος» (ΟΜΑΔΑ ΙΑ’), έως 150 άτομα, σε εβδομαδιαία ημερήσια βάση δυο γευμάτων ,
συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής και για χρονικό συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης.
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 : 339.645,19€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 6%-13%-24% αναλόγως , και θα βαρύνει τους ΚΑ 00-6737.0002, Κ.Α. 15-6481.0000 και Κ.Α.
61-6481.0001 του προϋπολογισμού των οοικονομικών ετών 2022 και 2023 και ειδικά κατά κατηγορία:
α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

2

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

3

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΟΜΑΔΑ Γ

CPV
15800000-6,
15500000-3,
15600000-4
15810000-9
15411110-6

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
130.496,89€

11.496,91€
14.213,48 €

4

ΑΥΓΑ

5

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

6

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

7

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

8

ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

9
10
11

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ

ΟΜΑΔΑ Δ
ΟΜΑΔΑ Ε
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΟΜΑΔΑ Ζ
ΟΜΑΔΑ Η
ΟΜΑΔΑ Θ
ΟΜΑΔΑ Ι
ΟΜΑΔΑ ΙΑ

15800000-6
15110000-2
15300000-1
15220000-6
15331100-8
15884000-8
33760000-5
39831200-8
39830000-9
33771100-6
33771200-7
15894200-3

3.762,90 €
28.971,05 €
8.052,01 €
6.542,47 €
7.715,64 €
10.110,36 €
8.989,87 €
109.293,60€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα για το σύνολο
των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.
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.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»,
 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και ιδίως του άρθρου 5ια
 την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, που τροποποιεί την
απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης» (Α’ 59),
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της























16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»
της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/13.07.2021, Τεύχος Β’) με θέμα: “Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”
της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85
επ.
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
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. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
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.
-Η προκήρυξη του διαγωνισμού

-Η μελέτη της παρούσας σύμβασης.
-Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
-Η προσφορά του αναδόχου
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,
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 άνω των ορίων, 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, για την ΟΜΑΔΑ
Γ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), ΟΜΑΔΑ Δ (ΑΥΓΑ), ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ), ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) και ΟΜΑΔΑ Ζ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ)
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα είδη των υπολοίπων ομάδων δηλαδή για την
ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), ΟΜΑΔΑ Β (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ), ΟΜΑΔΑ
Η (ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ), ΟΜΑΔΑ Θ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΟΜΑΔΑ Ι (ΕΙΔΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) και ΟΜΑΔΑ ΙΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ)
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 ΙΑ), έως 150 άτομα, σε εβδομαδιαία
ημερήσια βάση συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής , ορίζεται για συνολικό διάστημα έξι
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο αριθμός των 150 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά, σύμφωνα με
τις προκύπτουσες ανάγκες, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και
Προαγωγής Υγείας του Δήμου Περάματος .
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για τις υπόλοιπες ομάδες της παρούσας μελέτης ορίζεται ένα έτος 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
.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της συνολικής εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασηςχωρίς 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, ή ξεχωριστά, είναι υποχρεωμένος/οι 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) Για την ΟΜΑΔΑ ΙΑ Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής
Υγείας και 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 Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και τις υποδείξεις
της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των εξυπηρετούμενων
από τις ανωτέρω προμήθειες:
Για τους παιδικούς σταθμούς:
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή
στους παιδικούς σταθμούς και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την
υπηρεσία. Τα είδη κρεοπωλείου θα παραδίδονται αυθημερόν 07.00-08.00 το πρωί σύμφωνα με τις
παραγγελίες και τις υποδείξεις των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στα τμήματα προσχολικής αγωγής μετά από ειδοποίηση της
υπηρεσίας με ΦΑΞ επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις
εκτελεί εντός τριών (3) ημερών.
Σε κάθε περίπτωση, τα τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος, θα εξυπηρετούνται με τα
ιδιόκτητα αυτοκίνητα της προμηθεύτριας και όταν αυτά δεν επαρκούν, ο προμηθευτής θα είναι
υποχρεωμένος με δική του ευθύνη να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια (π.χ. μίσθωση με έξοδα του
προμηθευτή άλλων οχημάτων) προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκαιρη μεταφορά και παράδοση των
ειδών.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 221 παρ.11β του Ν.4412/2016
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των ειδών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σύμφωνος με τους όρους της σύμβασης και της διακήρυξης άλλως
υπόκειται σε κυρώσεις από τον Δήμο Περάματος και αν δε συμμορφωθεί διακόπτεται η σύμβαση σε
βάρος του και η εγγύηση θα αποβεί υπέρ του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος.
Για την Διεύθνση Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας:

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.
Όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ ΙΑ:
«Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου
Περάματος», η καθημερινή σίτιση των απόρων θα γίνεται με δυο γεύματα ημερησίως , σε ατομικές
μερίδες και θα καλύπτει 7 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, όπως επίσης οι μερίδες του Σαββατοκύριακου
θα παραδίδονται με τα γεύματα της Παρασκευής . Τόπος παράδοσης είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου. H καθημερινή παράδοση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα γίνεται από 10.30 π.μ – 11.30
π.μ.
Ο αριθμός των 150 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά, σύμφωνα με
τις προκύπτουσες ανάγκες, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής ΠροστασίαςΠρόνοιας και Προαγωγής Υγείας 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 των
ομάδων της παρούσας μελέτης 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 Διεύθυνσης

Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας ή της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής ανάλογα
την υπηρεσία που αφορά τα αντικείμενα για τα οποία έγινε η παράβαση.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις :
•
•

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης των συσσιτίων (έτοιμων φαγητών) και των ειδών που
αναφέρονται στις υπόλοιπες ομάδες της παρούσας μελέτης.
Παράδοση των συσσιτίων (έτοιμων φαγητών) και των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα
μελέτη μη σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, 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 ανεπάρκειας 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, …/…/2022

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο Δ/ΝΤΗΣ 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

Πέραμα:
Αρ. Πρωτ. :

«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του
Δήμου Περάματος»
Προϋπολογισμός: 339.645,19€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 3/2022
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα εννιά
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα εννιά λεπτών (339.645,19€) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6737.0002 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022
και 2023 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση δράσεων
Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος» κατά 262.396,26€ και τον Κ.Α 15.6481.0000 κατά
30.000,00€ για το 2022 και τον Κ.Α. 61-6481.0001 κατά 47.248,93€ για το έτος 2023.
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά:
την Προμήθεια ειδών και τροφίμων που απαιτούνται για τις ανάγκες των ενταγμένων οικογενειών στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περάματος και την προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης
για τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» (ΟΜΑΔΑ Α έως ΟΜΑΔΑ Ι )
καθώς και την Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου
Περάματος (ΟΜΑΔΑ Β’), έως 150 άτομα, σε εβδομαδιαία ημερήσια βάση , συμπεριλαμβανομένου
Σαββάτου και Κυριακής και για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης .
Οι ποσότητες των ειδών προς προμήθεια υπολογίστηκαν για τους δε παιδικούς σταθμούς βάσει της
δυναμικότητας εξυπηρέτησης βρεφών και νηπίων, καθώς και του αριθμού των γευμάτων που
παρέχονται και των ποσοτήτων που αναλογούν σε αυτά, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο βάσει των
εγγεγραμμένων από την Κοινωνική Υπηρεσία στο μητρώο εξυπηρετούμενων ευάλωτων οικογενειών( για
κάθε οικογένεια ανάλογα με τα μέλη που έχει δίνεται συγκεκριμένος αριθμός ειδών) και για το Κοινωνικό
Συσσίτιο των αστέγων του Δήμου που έχουν καταγραφεί από την Κοινωνική Υπηρεσία επίσης.
Οι τιμές για τα διατημημένα προϊόντα υπολογίστηκαν βάσει της 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 σύνταξη της μελέτης και
για τα είδη ελεύθερου εμπορίου από έρευνα αγοράς που έγιναν μέσω site επώνυμων super market και
μία μέση τιμή αυτών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
130.496,89€

ΟΜΑΔΑ Β
ΟΜΑΔΑ Γ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΟΜΑΔΑ Ζ
ΟΜΑΔΑ Η
ΟΜΑΔΑ Θ
ΟΜΑΔΑ Ι
ΟΜΑΔΑ ΙΑ

14.213,48 €

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ Δ
ΟΜΑΔΑ Ε

11.496,91€

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΥΓΑ

3.762,90 €

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

28.971,05 €

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

8.052,01 €

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

6.542,47 €

ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

7.715,64 €

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.110,36 €

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ

8.989,87 €
109.293,60€

Προμήθεια ειδών που απαιτούνται για τις ανάγκες των ενταγμένων οικογενειών στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Περάματος και την προμήθεια τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης για
τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος)
CPV: 15800000-6 - Διάφορα προϊόντα διατροφής
15500000-3 - Γαλακτοκομικά προϊόντα
15600000-4 - Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αλεύρι σίτου διαφόρων χρήσεων
(χάρτινη συσκευασία 1.000gr)
Αλεύρι Φαρίνα (χάρτινη
συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

3

Γιαούρτι στραγγιστό (1 kg)

ΤΜΧ

4

Γάλα πλήρες συμπυκλωμένο

ΤΜΧ

5

Φασόλια γίγαντες πακέτο 500gr)

ΤΜΧ

6

Τυρί κασέρι

ΚΙΛΟ

7

Κεφαλοτύρι (τριμμένο)

ΚΙΛΟ

8

Κορν Φλάουρ (συσκευασία 200gr)

ΤΜΧ

1
2

9
10
11

Κριθαράκι μέτριο (συσκευασία
500gr)
Μακαρονάκι κοφτό ψιλό
(συσκευασία 500gr)
Μακαρόνια διάφορα (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

4.043

1,44 €

5.821,92 €

13

115

1,20 €

138,00 €

13

233

4,80 €

1.118,40 €

13

10.000

0,98 €

9.800,00 €

13

3.117

3,60 €

11.221,20 €

13

195

16,80 €

3.276,00 €

13

77

10,80 €

831,60 €

13

8

1,80 €

14,40 €

13

3.192

1,08 €

3.447,36 €

13

420

1,08 €

453,60 €

13

3.205

1,08 €

3.461,40 €

13

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (%)

12

Μέλι (1 (kg)

ΤΜΧ

13

Πεπονάκι (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

14

Πλιγούρι χονδρό (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

15

Ρεβύθια (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

16

Ρύζι Καρολίνα (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

17
18

Ρύζι Μπονέτ κίτρινο(συσκευασία
500gr)
Ρύζι σούπας γλασέ (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ

19

Τυρί του τόστ (συσκευασία 250 gr)

ΤΜΧ

20

Τυρί του τόστ

ΚΙΛΟ

21

Τυρί ρεγκάτο (τριμμένο)

ΚΙΛΟ

22

Φακές (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

23

Φασόλια ξερά μέτρια (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

24

Φέτα εγχώρια ΠΟΠ αιγοπρ.

ΚΙΛΟ

25

Χυλοπίτες (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

26
27

Αλάτι (πλαστική συσκευασία
500gr)
Άνθος αραβοσίτου βανίλια(φακελ.
160gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ

28

Αραβοσιτέλαιο Α΄ ποιότητας

ΛΙΤΡΟ

29

Βανίλια άρωμα (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

30

Μαργαρίνη (συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ

31
32

Μαργαρίνη τύπου soft
(συσκευασία 250 gr)
Ελιές καλαμών απύρινες
(συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ
ΚΙΛΟ

33

Ελιές καλαμών (συσκευασία 1 kg)

ΚΙΛΟ

34

Μαρμελάδα (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

35

Δάφνη (συσκευασία 15gr)

ΤΜΧ

36

Δυόσμος (συσκευασία 25gr)

ΤΜΧ

37

Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 1
kg)

ΚΙΛΟ

38

Καλαμποκέλαιο (1 λίτρου)

ΛΙΤΡΟ

39

Κανέλλα (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ

40

Κίμινο φακελάκι 30gr

ΤΜΧ

41

Κορν- φλέικς επώνυμα διάφορα

ΤΜΧ

42

Μοσχοκάρυδο τριμμένο
(συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

43

Μπαχάρι (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

460

10,80 €

4.968,00 €

13

83

1,80 €

149,40 €

13

120

2,40 €

288,00 €

13

135

3,60 €

486,00 €

13

144

1,44 €

207,36 €

13

375

1,32 €

495,00 €

13

3.310

1,32 €

4.369,20 €

13

3.000

1,80 €

5.400,00 €

13

98

10,80 €

1.058,40 €

13

47

12,00 €

564,00 €

13

3.350

1,80 €

6.030,00 €

13

3.172

2,40 €

7.612,80 €

13

250

12,00 €

3.000,00 €

13

120

1,80 €

216,00 €

13

155

0,60 €

93,00 €

13

450

1,44 €

648,00 €

13

1.300

2,16 €

2.808,00 €

13

26

0,84 €

21,84 €

13

100

4,80 €

480,00 €

13

2.000

1,30 €

2.600,00 €

13

40

10,80 €

432,00 €

13

350

5,70 €

1.995,00 €

13

1.373

2,40 €

3.295,20 €

13

34

1,20 €

40,80 €

13

18

1,20 €

21,60 €

13

3.120

1,56 €

4.867,20 €

13

58

4,80 €

278,40 €

13

43

1,80 €

77,40 €

13

19

2,40 €

45,60 €

13

273

6,00 €

1.638,00 €

13

19

3,60 €

68,40 €

13

51

2,40 €

122,40 €

13

44
45
46
47
48

Μπέικιν- πάουντερ (συσκευασία
200gr)
Μπισκότα τύπου μιράντα ολικής
άλεσης
Ντομάτα τρίφτη (συσκευασία
500gr)
Ντοματάκια αποφλοιωμένα
(συσκευασία 500gr)
Ντοματοπολτός (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

49

Ξύδι (πλαστική φιάλη 400gr)

ΤΜΧ

50

Πιπέρι (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

51

Πίτες για σουβλάκια (συσκευασία
10 τεμ.)

ΤΜΧ

52

Ρίγανη (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ

53

Σφολιατοειδή (τυρ.- λουκ.)
κατεψυγμένα(συσκευασία 1 Kg).

ΠΑΚΕΤΟ

54

Ταχίνι (συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ

55

Τοματοχυμός (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

56

Τσάι (συσκευασία 10 τεμ.)

ΤΜΧ

57

Φρυγανιές (συσκ. 250 gr)

ΤΜΧ

58
59

Φρυγανιά τριμμένη (συσκευασία
500gr)
Φυσικός χυμός (συσκευασία 1
λίτρου)

ΤΜΧ
ΤΜΧ

60

Χαμομήλι (συσκευασία 10 τεμ.)

ΤΜΧ

61

Ψωμί του τόστ (συσκ. 680-700gr)

ΤΜΧ

62
63
64
65

Ψωμί του τοστ μεγάλο ολικής
άλεσης
Χαλβάς βανίλια (συσκευασία 2,5
kg)
Χυμός λεμονιού (συσκευασία
250gr)
Σόδα φακελακι (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

41

1,80 €

73,80 €

13

360

1,80 €

648,00 €

13

310

1,80 €

558,00 €

13

50

1,80 €

90,00 €

13

2.305

1,56 €

3.595,80 €

13

159

0,88 €

139,92 €

13

66

1,80 €

118,80 €

13

730

2,16 €

1.576,80 €

13

77

1,80 €

138,60 €

13

145

9,60 €

1.392,00 €

13

61

8,04 €

490,44 €

13

4.995

0,88 €

4.395,60 €

13

198

1,44 €

285,12 €

13

1.900

1,03 €

1.957,00 €

13

21

3,60 €

75,60 €

13

360

2,23 €

802,80 €

13

189

3,60 €

680,40 €

13

1.200

1,56 €

1.872,00 €

13

166

4,80 €

796,80 €

13

105

16,80 €

1.764,00 €

13

92

0,72 €

66,24 €

13

10

0,49 €

4,90 €

24

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%& 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

115.483,50 €
15.013,39 €
130.496,89 €

Οι κατωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Προσχολικής Αγωγής και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα μελέτη.
ΕΙΔΟΣ
1

Αλεύρι σίτου διαφόρων χρήσεων
(χάρτινη συσκευασία 1.000gr)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43

2

Αλεύρι Φαρίνα (χάρτινη
συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

115

3

Γιαούρτι στραγγιστό (1 kg)

ΤΜΧ

233

4

Γάλα πλήρες συμπυκλωμένο

ΤΜΧ

0

5

Φασόλια γίγαντες πακέτο 500gr)

ΤΜΧ

117

6

Τυρί κασέρι

ΚΙΛΟ

195

7

Κεφαλοτύρι (τριμμένο)

ΚΙΛΟ

77

8

Κορν Φλάουρ (συσκευασία 200gr)

ΤΜΧ

8

ΤΜΧ

192

ΤΜΧ

420

ΤΜΧ

205

9
10
11

Κριθαράκι μέτριο (συσκευασία
500gr)
Μακαρονάκι κοφτό ψιλό
(συσκευασία 500gr)
Μακαρόνια διάφορα (συσκευασία
500gr)

12

Μέλι (1 (kg)

ΤΜΧ

110

13

Πεπονάκι (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

83

14

Πλιγούρι χονδρό (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

120

15

Ρεβύθια (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

135

16

Ρύζι Καρολίνα (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

144

ΤΜΧ

375

ΤΜΧ

210

17
18

Ρύζι Μπονέτ κίτρινο(συσκευασία
500gr)
Ρύζι σούπας γλασέ (συσκευασία
500gr)

19

Τυρί του τόστ (συσκευασία 250 gr)

ΤΜΧ

0

20

Τυρί του τόστ

ΚΙΛΟ

98

21

Τυρί ρεγκάτο (τριμμένο)

ΚΙΛΟ

47

22

Φακές (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

350

23

Φασόλια ξερά μέτρια (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

172

24

Φέτα εγχώρια ΠΟΠ αιγοπρ.

ΚΙΛΟ

250

25

Χυλοπίτες (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

120

ΤΜΧ

131

ΤΜΧ

100

26
27

Αλάτι (πλαστική συσκευασία
500gr)
Άνθος αραβοσίτου βανίλια(φακελ.
160gr)
Αραβοσιτέλαιο Α΄ ποιότητας

ΛΙΤΡΟ

0

28

Βανίλια άρωμα (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

26

29

Μαργαρίνη (συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ

100

ΤΜΧ

0

ΚΙΛΟ

40

ΚΙΛΟ

0

30
31
32

Μαργαρίνη τύπου soft
(συσκευασία 250 gr)
Ελιές καλαμών απύρινες
(συσκευασία 1 kg)
Ελιές καλαμών (συσκευασία 1 kg)

33

Μαρμελάδα (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

73

34

Δάφνη (συσκευασία 15gr)

ΤΜΧ

18

35

Δυόσμος (συσκευασία 25gr)

ΤΜΧ

18

36

Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 1 kg)

ΚΙΛΟ

120

37

Καλαμποκέλαιο (1 λίτρου)

ΛΙΤΡΟ

58

38

Κανέλλα (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ

19

39

Κίμινο φακελάκι 30gr

ΤΜΧ

19

40

Κορν- φλέικς επώνυμα διάφορα

ΤΜΧ

273

41

Μοσχοκάρυδο τριμμένο
(συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

19

42

Μπαχάρι (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

27

ΤΜΧ

17

ΤΜΧ

360

ΤΜΧ

310

ΤΜΧ

50

ΤΜΧ

105

43
44
45
46
47

Μπέικιν- πάουντερ (συσκευασία
200gr)
Μπισκότα τύπου μιράντα ολικής
άλεσης
Ντομάτα τρίφτη (συσκευασία
500gr)
Ντοματάκια αποφλοιωμένα
(συσκευασία 500gr)
Ντοματοπολτός (συσκευασία
500gr)

48

Ξύδι (πλαστική φιάλη 400gr)

ΤΜΧ

135

49

Πιπέρι (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

42

50

Πίτες για σουβλάκια (συσκευασία
10 τεμ.)

ΤΜΧ

30

51

Ρίγανη (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ

45

52

Σφολιατοειδή (τυρ.- λουκ.)
κατεψυγμένα(συσκευασία 1 Kg).

ΠΑΚΕΤΟ

53

Ταχίνι (συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ

61

54

Τοματοχυμός (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

495

55

Τσάι (συσκευασία 10 τεμ.)

ΤΜΧ

38

56

Φρυγανιές (συσκ. 250 gr)

ΤΜΧ

0

ΤΜΧ

21

ΤΜΧ

360

57
58

Φρυγανιά τριμμένη (συσκευασία
500gr)
Φυσικός χυμός (συσκευασία 1
λίτρου)

145

59

Χαμομήλι (συσκευασία 10 τεμ.)

ΤΜΧ

29

60

Ψωμί του τόστ (συσκ. 680-700gr)

ΤΜΧ

0

ΤΜΧ

166

ΤΜΧ

25

ΤΜΧ

52

ΤΜΧ

10

61
62
63
64

Ψωμί του τοστ μεγάλο ολικής
άλεσης
Χαλβάς βανίλια (συσκευασία 2,5
kg)
Χυμός λεμονιού (συσκευασία
250gr)
Σόδα φακελακι (συσκευασία 50gr)

Οι κατωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αλεύρι σίτου διαφόρων χρήσεων
(χάρτινη συσκευασία 1.000gr)
Αλεύρι Φαρίνα (χάρτινη
συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

3

Γιαούρτι στραγγιστό (1 kg)

ΤΜΧ

4

Γάλα πλήρες συμπυκλωμένο

ΤΜΧ

5

Φασόλια γίγαντες πακέτο 500gr)

ΤΜΧ

6

Τυρί κασέρι

ΚΙΛΟ

7

Κεφαλοτύρι (τριμμένο)

ΚΙΛΟ

8

Κορν Φλάουρ (συσκευασία 200gr)

ΤΜΧ

1
2

9
10
11

Κριθαράκι μέτριο (συσκευασία
500gr)
Μακαρονάκι κοφτό ψιλό
(συσκευασία 500gr)
Μακαρόνια διάφορα (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

12

Μέλι (1 (kg)

ΤΜΧ

13

Πεπονάκι (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

14

Πλιγούρι χονδρό (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

15

Ρεβύθια (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

16

Ρύζι Καρολίνα (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

17
18

Ρύζι Μπονέτ κίτρινο(συσκευασία
500gr)
Ρύζι σούπας γλασέ (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ

19

Τυρί του τόστ (συσκευασία 250 gr)

ΤΜΧ

20

Τυρί του τόστ

ΚΙΛΟ

21

Τυρί ρεγκάτο (τριμμένο)

ΚΙΛΟ

22

Φακές (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

23

Φασόλια ξερά μέτρια (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

24

Φέτα εγχώρια ΠΟΠ αιγοπρ.

ΚΙΛΟ

25

Χυλοπίτες (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

26
27

Αλάτι (πλαστική συσκευασία
500gr)
Άνθος αραβοσίτου βανίλια(φακελ.
160gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4.000
0
0
10.000
3.000
0
0
0
3.000
0
3.000
350
0
0
0
0
0
3.100
3.000
0
0
3.000
3.000
0
0
24
350

28

Αραβοσιτέλαιο Α΄ ποιότητας

ΛΙΤΡΟ

29

Βανίλια άρωμα (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

30

Μαργαρίνη (συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ

31
32

Μαργαρίνη τύπου soft
(συσκευασία 250 gr)
Ελιές καλαμών απύρινες
(συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ
ΚΙΛΟ

33

Ελιές καλαμών (συσκευασία 1 kg)

ΚΙΛΟ

34

Μαρμελάδα (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

35

Δάφνη (συσκευασία 15gr)

ΤΜΧ

36

Δυόσμος (συσκευασία 25gr)

ΤΜΧ

37

Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 1 kg)

ΚΙΛΟ

38

Καλαμποκέλαιο (1 λίτρου)

ΛΙΤΡΟ

39

Κανέλλα (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ

40

Κίμινο φακελάκι 30gr

ΤΜΧ

41

Κορν- φλέικς επώνυμα διάφορα

ΤΜΧ

42

Μοσχοκάρυδο τριμμένο
(συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

43

Μπαχάρι (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

44
45
46
47
48

Μπέικιν- πάουντερ (συσκευασία
200gr)
Μπισκότα τύπου μιράντα ολικής
άλεσης
Ντομάτα τρίφτη (συσκευασία
500gr)
Ντοματάκια αποφλοιωμένα
(συσκευασία 500gr)
Ντοματοπολτός (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

49

Ξύδι (πλαστική φιάλη 400gr)

ΤΜΧ

50

Πιπέρι (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

51

Πίτες για σουβλάκια (συσκευασία
10 τεμ.)

ΤΜΧ

52

Ρίγανη (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ

53

Σφολιατοειδή (τυρ.- λουκ.)
κατεψυγμένα(συσκευασία 1 Kg).

ΠΑΚΕΤΟ

54

Ταχίνι (συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ

55

Τοματοχυμός (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

56

Τσάι (συσκευασία 10 τεμ.)

ΤΜΧ

57

Φρυγανιές (συσκ. 250 gr)

ΤΜΧ

58
59

Φρυγανιά τριμμένη (συσκευασία
500gr)
Φυσικός χυμός (συσκευασία 1
λίτρου)

ΤΜΧ
ΤΜΧ

1.300
0
0
2.000
0
350
1.300
16
0
3.000
0
24
0
0
0
24
24
0
0
0
2.200
24
24
700
32
0
0
4.500
160
1.900
0
0

60

Χαμομήλι (συσκευασία 10 τεμ.)

ΤΜΧ

61

Ψωμί του τόστ (συσκ. 680-700gr)

ΤΜΧ

62
63
64
65

Ψωμί του τοστ μεγάλο ολικής
άλεσης
Χαλβάς βανίλια (συσκευασία 2,5
kg)
Χυμός λεμονιού (συσκευασία
250gr)
Σόδα φακελακι (συσκευασία 50gr)

160
1.200

ΤΜΧ

0

ΤΜΧ

80

ΤΜΧ

40

ΤΜΧ

0

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος)
CPV: 15810000-9 - Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

1 Ψωμί ολικής άλεσης
2

Κουλούρι
Θεσσαλονίκης

3 Βασιλόπιτα
4

Κουλουράκια
διάφορα

ΠασχαλινάΧριστουγεννιάτικα
5
σοκολατένια 250 gr
το τεμάχιο
Γλυκά ατομικά
διάφορα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΙΛΟ

1.600

1,75 €

2.800,00 €

ΤΜΧ

3.730

0,55 €

2.051,50 €

ΚΙΛΟ

22

11,95 €

262,90 €

ΚΙΛΟ

105

5,45 €

572,25 €

ΤΜΧ

280

7,25 €

2.030,00 €

13
13
13
24

24
ΚΙΛΟ

80

15,40 €

1.232,00 €

7 Μελομακάρονα

ΚΙΛΟ

35

11,95 €

418,25 €

8 Κουραμπιέδες

ΚΙΛΟ

30

11,95 €

358,50 €

6

ΦΠΑ(%)

ΣΥΝΟΛΟ

9.725,40 €

ΦΠΑ13% & 24%

1.771,51 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.496,91 €

24
24
24

Οι ανωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης)
CPV: 15411110-6 - Ελαιόλαδο

Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ελαιόλαδο παρθένο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
Συσκ. 2l.
1.190
10,57 €
Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ )
Φ.Π.Α. 13%
Τελικό σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ
12.578,30 €
12.578,30 €
1.635,18 €
14.213,48 €

Οι κατωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Συσκ. 2l.

Ελαιόλαδο
παρθένο

1.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
490

Οι κατωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Συσκ. 2l.

Ελαιόλαδο
παρθένο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
700

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΑΥΓΑ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης)
CPV: 15800000-6 - Διάφορα προϊόντα διατροφής
ΕΙΔΟΣ

ΑΥΓΑ
1ΩΟΣΚΟΠΗΜ.
ΑΝΩ 55 ΓΡ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΧ
18.500 0,18 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.330,00 €
3.330,00 €
432,90 €
3.762,90 €

Οι κατωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΕΙΔΟΣ

ΑΥΓΑ
1ΩΟΣΚΟΠΗΜ.
ΑΝΩ 55 ΓΡ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ

3.500

Οι κατωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΕΙΔΟΣ

ΑΥΓΑ
1ΩΟΣΚΟΠΗΜ.
ΑΝΩ 55 ΓΡ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ

15.000

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης)
CPV: 15110000-2 - Κρέας
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

10,39 €

Μοσχάρι εγχώριο καπάκι ή
1 σπάλα ή ποντίκι (8-12)
μηνών χωρίς κόκαλο

ΚΙΛΟ

250

2

Κιμάς μοσχάρι εγχώριο
καπάκι ή σπάλα

ΚΙΛΟ

1.110

10,39 €

3

Χοιρινό μπούτι εγχώριο
χωρίς κόκαλο

ΚΙΛΟ

1.140

5,08 €

ΚΙΛΟ

1.850

3,09 €

Κοτόπουλο εγχώριο Α
4 ποιότητας επώνυμο (Τ. 65%
Α)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2.597,50 €

11.532,90 €

5.791,20 €

5.716,50 €

25.638,10 €
3.332,95 €
28.971,05 €

Οι κατωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΕΙΔΟΣ
Μοσχάρι εγχώριο καπάκι ή
1 σπάλα ή ποντίκι (8-12)
μηνών χωρίς κόκαλο

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΙΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

250

2

Κιμάς μοσχάρι εγχώριο
καπάκι ή σπάλα

ΚΙΛΟ

660

3

Χοιρινό μπούτι εγχώριο
χωρίς κόκαλο

ΚΙΛΟ

240

ΚΙΛΟ

950

Κοτόπουλο εγχώριο Α
4 ποιότητας επώνυμο (Τ. 65%
Α)

Οι κατωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μοσχάρι εγχώριο καπάκι ή
1 σπάλα ή ποντίκι (8-12)
μηνών χωρίς κόκαλο

ΚΙΛΟ

0

2

Κιμάς μοσχάρι εγχώριο
καπάκι ή σπάλα

ΚΙΛΟ

450

3

Χοιρινό μπούτι εγχώριο
χωρίς κόκαλο

ΚΙΛΟ

900

ΚΙΛΟ

900

Κοτόπουλο εγχώριο Α
4 ποιότητας επώνυμο (Τ. 65%
Α)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης)
CPV: 15300000-1: Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΜΧ

585

0,31 €

181,35 €

2

ΑΝΗΘΟΣ ΔΕΜΑ 100 ΓΡ.

ΤΜΧ

130

0,44 €

57,20 €

3

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΟ

323

0,70 €

226,10 €

4

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΚΙΛΟ

135

1,23 €

166,05 €

5

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ

ΚΙΛΟ

420

0,83 €

348,60 €

6

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΚΙΛΟ

56

1,33 €

74,48 €

7

ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΟ

115

0,52 €

59,80 €

8

ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΙΛΟ

100

1,05 €

105,00 €

9

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 100 ΓΡ.

ΤΜΧ

143

0,44 €

62,92 €

10 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΜΧ

100

0,52 €

52,00 €

11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝ.

ΚΙΛΟ

41

1,50 €

61,50 €

12 ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΚΙΛΟ

40

1,76 €

70,40 €

13 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤ.

ΚΙΛΟ

412

1,45 €

597,40 €

14 ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ

ΚΙΛΟ

1.426

0,74 €

1.055,24 €

15 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓ.

ΚΙΛΟ

48

1,45 €

69,60 €

16 ΣΕΛΙΝΟ

ΚΙΛΟ

60

1,24 €

74,40 €

17 ΣΚΟΡΔΑ ΤΟ ΕΝΑ

ΤΜΧ

360

0,40 €

144,00 €

18 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΓΧ.

ΚΙΛΟ

460

1,76 €

809,60 €

19 ΒΕΡΥΚΟΚΑ

ΚΙΛΟ

100

2,20 €

220,00 €

20 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

ΚΙΛΟ

230

0,95 €

218,50 €

21 ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΟ

237

1,10 €

260,70 €

ΚΙΛΟ

120

1,15 €

138,00 €

23 ΕΓΧ.

ΚΙΛΟ

467

1,19 €

555,73 €

24 ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΚΙΛΟ

600

1,19 €

714,00 €

25 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΟ

105

1,37 €

143,85 €

26 ΠΕΠΟΝΙΑ

ΚΙΛΟ

200

1,27 €

254,00 €

27 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

ΚΙΛΟ

100

0,74 €

74,00 €

28 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΚΙΛΟ

125

2,65 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%

331,25 €
7.125,67 €
926,34 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

8.052,01 €

22

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α ΠΟΙΟΤ.

Οι ανωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΟΜΑΔΑ Ζ΄: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης)

CPV: 15220000-6 - Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών
15331100-8 - Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
13%

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΙΛΟ

250

6,00 €

1.500,00 €

ΚΙΛΟ

300

10,17 €

3.051,00 €

ΤΜΧ

220

1,83 €

402,60 €

4 Αρακάς (συσκευασία 1kg)

ΤΜΧ

220

1,70 €

374,00 €

Καλαμπόκι (συσκευασία
1kg)

ΤΜΧ

40

1,93 €

77,20 €

ΤΜΧ

220

1,75 €

385,00 €

ΕΙΔΟΣ

1

Βακαλάος φιλέτο 300-500
gr

2 Πέρκα φιλέτο

3

Φασολάκια πλατιά
(συσκευασία 1kg)

5 Σπανάκι (συσκευασία 1kg)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

5.789,80 €

ΦΠΑ13%

752,67 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

6.542,47 €

Οι ανωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.

ΟΜΑΔΑ Η’ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)
CPV: 15884000-8 - Τροφές για μωρά

Α/Α

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1.

Γάλα πρώτης βρεφικής
ηλικίας σε σκόνη
Γάλα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας

συσκ.400 gr.

2.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

200

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

9,67 €

1.934,00 €

10,20 €

2.040,00 €

200

3,54 €

708,00 €

200

5,04 €

1.008,00 €

συσκ.400 gr
200

3.

Φαρίν λακτέ

συσκ.300 gr

4.

Μπισκοτόκρεµα , Α’
ποιότητας

συσκ.300 gr

5.

Φρουτόκρεµα

συσκ.300 gr

200

5,69 €
Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ )

1.138,00 €
6.828,00 €

Φ.Π.Α. 13%

887,64 €

Τελικό σύνολο

7.715,64 €

Οι ανωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΟΜΑΔΑ Θ΄: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)
CPV: 33760000-5 - Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
39831200-8 - Απορρυπαντικά
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1.

Χλωρίνη
παχύρευστη
απλή
Σκόνη ρούχων
για πλύσιμο στο
χέρι
Υγρό πιάτων
ΧαρτίWCδίφυλλο
απλό 180 gr.
Χαρτοπετσέτα
30x30 συσκ.70
τεμ

2.

3.
4.
5.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Συσκ. 1,25l

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (%)

1.400

1,08 €

1.512,00 €

6

1.400
1.400

1,56 €
1,32 €

2.184,00 €
1.848,00 €

24
24

465

5,00 €

2.325,00 €

24

504,00 €

24

Συσκ.450 gr
Συσκ450ml
Συσκ. 12τεμ.
1 πακέτο
1.400
0,36 €
Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ )

8.373,00 €
Φ.Π.Α. 6% & 24%
1.737,36 €
Τελικό σύνολο 10.110,36 €

Οι ανωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΟΜΑΔΑ Ι΄: ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)
CPV: 39830000-9 - Προϊόντα καθαρισμού
33771100-6 - Σερβιέτες υγείας
33771200-7 - Βρεφικές Πάνες
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1.

Σαπούνι
σκληρό
Βρεφικές
πάνες

Τεμάχιο

2.

Συσκ18-28
τεμ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1.500

0,48 €

720,00 €

240

9,60 €

2.304,00 €

ΦΠΑ (%)

6
13

3.

Σαμπουάν

Συσκ.500ml

4.

Σερβιέτες

5.

Ξυριστικές
μηχανές

Πακέτο 10
τεμ.
Συσκ.
10τεμ.

1.500

2,16 €

3.240,00 €

24

1.100

1,02 €

1.122,00 €

24

160

1,08 €

172,80 €

24

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ ) 7.558,80 €
Φ.Π.Α. 6% & 13% & 24% 1.431,07 €
Τελικό σύνολο 8.989,87 €

Οι ανωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
ΟΜΑΔΑ ΙΑ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)
CPV: 15894200-3 - Έτοιμα γεύματα

α/α Περιγραφή

Προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά

1. άτομο/ημέρα/μερίδες .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
προμήθειας
(άτομα Χ ημέρες) φαγητού ανά
άτομο/ημέρα (€)
37200 γεύματα
( 150 άτομα
2,60 €
Χ 124 ημέρες
Χ 2 μερίδες )
Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ )
Φ.Π.Α. 13%
Τελικό σύνολο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

96.720,00€
96.720,00€
12.573,60€
109.293,60€

Οι ανωτέρω ποσότητες θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας- Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας και η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.
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, …/…/2022
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο Δ/ΝΤΗΣ 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

Πέραμα: …/../2022
Αρ. Πρωτ. :……

«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του
Δήμου Περάματος»
Προϋπολογισμός: 339.645,19€ με ΦΠΑ
Αριθμός μελέτης: 3/2022
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν:

Την τμηματική προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τροφίμων που απαιτούνται για τις ανάγκες
σίτισης των βρεφών και νηπίων που σιτίζονται στα τμήματα της Διεύθυνσης προσχολικής
αγωγής του Δήμου Περάματος), καθώς και των ενταγμένων οικογενειών στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Περάματος.
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Όλα τα είδη παντοπωλείου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με την δεδομένη
παραγγελία του κάθε σταθμού. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και
απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται
στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές,
υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίμων.
Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας ή Ε.Ε., τυρί τύπου κασέρι
εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο ή Ε.Ε.). Όλα τα τυριά να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν
την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη
χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι
πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές
προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός
έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών προς τις
αποθήκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΑΠΗ θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η
συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. 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.

Ζυμαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι, πεπονάκι,
σαλιγκάρια, φιογκάκι κ.λπ.) χυλοπίτες. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε
γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα
εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.
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.
Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να πληροί
τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 1 κιλού., να μην
περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητά της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των
ολικών λιπιδίων.
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.
Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (φασόλια μέτρια , φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές κ.λπ.) και να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
Φρυγανιά τρίμμα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
Δημητριακά: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ.
Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης
υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί
τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.
Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106,
107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία
χάρτινη των 500 γρ.
Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι - μπερ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία
των 225 -275 γρ.
Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.
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 500 γρ.
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 400 gr.
Άνθος αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο), ζελέ, μπέικιν πάουντερ, βανίλιες, , κόρν φλάουρ, σιμιγδάλι
χοντρό- ψιλό: 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.
Σφολιατοειδη ( τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια κ.λ.π.): Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με
αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η
θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα
σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 1000γρ.
Μπαχαρικά: Πιπέρι μαύρο, κανέλα ξύλο, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύμινο, Δάφνη, δυόσμος, καρίνο 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.
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 250 γρ.
Τοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος και τύπου πουμαρό: είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με
συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού
αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 500 γρ.
Χυμός φυσικός φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που
λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το
χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι
οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις
χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο
άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε
χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου.
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.
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.
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).
Χαλβάς : Εγχώριος. 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.
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.
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.

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70% ,να είναι καλά
ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από
κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη
μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του.

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χημικές
σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους
κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε

συσκευασία δύο(2) λίτρων. 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.

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΑΥΓΑ
Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει
των κείμενων 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 ατομικά χωρίσματα, με τις
απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής,
ημερομηνία λήξης κ.λπ.).

ΟΜΑΔΑ Ε΄: 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.
Χοιρινό μπούτι εγχώριο χωρίς κόκαλο:
-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)
Μοσχάρι εγχώριο καπάκι ή σπάλα ή ποντίκι (8-12) μηνών χωρίς κόκαλο:
Το κρέας θα είναι νωπό (εγχώριο), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει
υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα
τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγμένο
σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 48 ώρες πριν και μέχρι (6) ημέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό
έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου. Η μεταφορά
των κρεάτων προς τα Τμήματα θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα
εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο
σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις
ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος
του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο
τιμολόγιο. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική
κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά.
Κιμάς Μόσχου
Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, θα προέρχεται
από σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα, θα έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει τις
προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου.

Κοτόπουλα νωπά:
Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70%. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια
κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από
την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και
του οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί και
συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την
ημερομηνία λήξεως.
Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της
κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαίμαξης, 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.
Οι προμηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και
επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει
τις απαιτούμενες άδειες.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
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.

ΟΜΑΔΑ Ζ΄: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Κατεψυγμένα λαχανικά (φασολάκια, καλαμπόκι ,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.
Κατεψυγμένα ψάρια: Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) να
είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις
απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημ. Κατάψυξης, ημ. Λήξης, χώρα προέλευσης αρ. Έγκρισης
εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να
βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του
κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις των τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του
Δήμου Περάματος. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύμφωνα με
το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
Θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες των τμημάτων με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν
καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης

κατάψυξης όταν θα παραδίδονται στις αποθήκες του ιδρύματος. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα
συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών.

ΟΜΑΔΑ Η’ ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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.
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.
-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.
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.

ΟΜΑΔΑ Θ΄: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σκόνη ρούχων για πλύσιμο στο χέρι:
-Σκόνη ρούχων για πλύσιμο στο χέρι με ένζυμα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα .
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.
Χαρτί WC:
-Χαρτί υγείας 120 γραμ. λευκό, δίφυλλο, 100% λευκασμένος χημικός πολτός, υδατοδιαλυτό .
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.
Χλωρίνη παχύρευστη απλή:
-Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, παχύρρευστο, κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, απολύμανση και
λεύκανση.

-Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΜΑΔΑ Ι΄: ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Βρεφικές Πάνες:
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.
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 500ml.
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.
Σερβιέτες:
-Σερβιέτες με υγιεινό υφασμάτινο κάλυμμα, για προστασία χωρίς ερεθισμούς, ιδανικές για ευαίσθητα
δέρματα με υψηλή απορροφητικότητα, σε ατομική συσκευασία
– Συσκευασία 12 τεμαχίων.
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.

ΟΜΑΔΑ ΙΑ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
Την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου
Περάματος» (ΟΜΑΔΑ ΙΑ), έως 150 άτομα, σε εβδομαδιαία
ημερήσια βάση
,συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής και για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης ».
Α. Πρόγραμμα Σίτισης
Η καθημερινή σίτιση των απόρων θα γίνεται με δυο γεύματα ημερησίως , σε ατομικές μερίδες και θα
καλύπτει και τις επτά ημέρες της εβδομάδας.. Σε περίπτωση αργιών που εμπίπτουν κατά τις ημέρες
της εβδομάδας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρασκευάζει και να παραδίδει τις μερίδα των αργιών,
την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Τα γεύματα του Σαββάτου και της Κυριακής θα
παραδίδονται με τα γεύματα της Παρασκευής .

Ο αριθμός των 150 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
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Γ.

ΜΕΝΟΥ
Κοτόπουλο νωπό με πατάτες φούρνου ή ρύζι πιλάφι ή ή
κριθαράκι - Ψωµί -Τυρί φέτα -Σαλάτα εποχής -Φρούτο εποχής
(τεµ.)
Ψάρι (σχάρας ή βραστό, δίχως ζωμό) - Νωπή σαλάτα, βραστή
πατάτα, βραστά λαχανικά με ελαιόλαδο
Σπανακόρυζο ή φασολάκια ή άλλο λαδερό - Ψωµί Τυρί φέτα
Σαλάτα εποχής Γλυκό κοκάκι (τεµ.)
Μπιφτέκια από νωπό µοσχαρίσιο κιµά µε πατάτες τηγανητές
πουρέ ή ρύζι Ψωµί Τυρί φέτα Σαλάτα εποχής Φρούτο εποχής
(τεµ)
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.)
Ψάρι (σχάρας ή βραστό, δίχως ζωμό) - Νωπή σαλάτα, βραστή
πατάτα, βραστά λαχανικά με ελαιόλαδο
Μοσχαρίσιο νωπό κρέας κοκκινιστό µε ρύζι πιλάφι ή Κρέας
από νωπό αρνί ή νωπό κατσίκι γιουβέτσι .Ψωµί .Τυρί φέτα
Σαλάτα εποχής Μηλόπιτα (τεµ.)

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: 2.6 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
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(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος)
CPV: 15800000-6, 15500000-3, 15600000-4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
της

επιχείρησης

……..……………………………….

με

ΑΦΜ

……………………………,

ΔΟΥ

…………………….., που εδρεύει στ… ……………………………., οδός ……………………… , αριθμός
……, τηλ. …………………….., fax …………………………
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αλεύρι σίτου διαφόρων χρήσεων
(χάρτινη συσκευασία 1.000gr)
Αλεύρι Φαρίνα (χάρτινη
συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

3

Γιαούρτι στραγγιστό (1 kg)

ΤΜΧ

4

Γάλα πλήρες συμπυκλωμένο

ΤΜΧ

5

Φασόλια γίγαντες πακέτο 500gr)

ΤΜΧ

6

Τυρί κασέρι

ΚΙΛΟ

7

Κεφαλοτύρι (τριμμένο)

ΚΙΛΟ

8

Κορν Φλάουρ (συσκευασία 200gr)

ΤΜΧ

1
2

9
10
11

Κριθαράκι μέτριο (συσκευασία
500gr)
Μακαρονάκι κοφτό ψιλό
(συσκευασία 500gr)
Μακαρόνια διάφορα (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

12

Μέλι (1 (kg)

ΤΜΧ

13

Πεπονάκι (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

14

Πλιγούρι χονδρό (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

15

Ρεβύθια (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (%)

4.043

13

115

13

233

13

10.000

13

3.117

13

195

13

77

13

8

13

3.192

13

420

13

3.205

13

460

13

83

13

120

13

135

13

16
17
18

Ρύζι Καρολίνα (συσκευασία 500gr)
Ρύζι Μπονέτ κίτρινο(συσκευασία
500gr)
Ρύζι σούπας γλασέ (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

19

Τυρί του τόστ (συσκευασία 250 gr)

ΤΜΧ

20

Τυρί του τόστ

ΚΙΛΟ

21

Τυρί ρεγκάτο (τριμμένο)

ΚΙΛΟ

22

Φακές (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

23

Φασόλια ξερά μέτρια (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

24

Φέτα εγχώρια ΠΟΠ αιγοπρ.

ΚΙΛΟ

25

Χυλοπίτες (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

26
27

Αλάτι (πλαστική συσκευασία
500gr)
Άνθος αραβοσίτου βανίλια(φακελ.
160gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ

28

Αραβοσιτέλαιο Α΄ ποιότητας

ΛΙΤΡΟ

29

Βανίλια άρωμα (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

30

Μαργαρίνη (συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ

31
32

Μαργαρίνη τύπου soft
(συσκευασία 250 gr)
Ελιές καλαμών απύρινες
(συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ
ΚΙΛΟ

33

Ελιές καλαμών (συσκευασία 1 kg)

ΚΙΛΟ

34

Μαρμελάδα (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

35

Δάφνη (συσκευασία 15gr)

ΤΜΧ

36

Δυόσμος (συσκευασία 25gr)

ΤΜΧ

37

Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 1
kg)

ΚΙΛΟ

38

Καλαμποκέλαιο (1 λίτρου)

ΛΙΤΡΟ

39

Κανέλλα (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ

40

Κίμινο φακελάκι 30gr

ΤΜΧ

41

Κορν- φλέικς επώνυμα διάφορα

ΤΜΧ

42

Μοσχοκάρυδο τριμμένο
(συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

43

Μπαχάρι (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

44
45
46
47

Μπέικιν- πάουντερ (συσκευασία
200gr)
Μπισκότα τύπου μιράντα ολικής
άλεσης
Ντομάτα τρίφτη (συσκευασία
500gr)
Ντοματάκια αποφλοιωμένα
(συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

144

13

375

13

3.310

13

3.000

13

98

13

47

13

3.350

13

3.172

13

250

13

120

13

155

13

450

13

1.300

13

26

13

100

13

2.000

13

40

13

350

13

1.373

13

34

13

18

13

3.120

13

58

13

43

13

19

13

273

13

19

13

51

13

41

13

360

13

310

13

50

13

48

Ντοματοπολτός (συσκευασία
500gr)

ΤΜΧ

49

Ξύδι (πλαστική φιάλη 400gr)

ΤΜΧ

50

Πιπέρι (συσκευασία 30gr)

ΤΜΧ

51

Πίτες για σουβλάκια (συσκευασία
10 τεμ.)

ΤΜΧ

52

Ρίγανη (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ

53

Σφολιατοειδή (τυρ.- λουκ.)
κατεψυγμένα(συσκευασία 1 Kg).

ΠΑΚΕΤΟ

54

Ταχίνι (συσκευασία 1 kg)

ΤΜΧ

55

Τοματοχυμός (συσκευασία 500gr)

ΤΜΧ

56

Τσάι (συσκευασία 10 τεμ.)

ΤΜΧ

57

Φρυγανιές (συσκ. 250 gr)

ΤΜΧ

58
59

Φρυγανιά τριμμένη (συσκευασία
500gr)
Φυσικός χυμός (συσκευασία 1
λίτρου)

ΤΜΧ
ΤΜΧ

60

Χαμομήλι (συσκευασία 10 τεμ.)

ΤΜΧ

61

Ψωμί του τόστ (συσκ. 680-700gr)

ΤΜΧ

62
63
64
65

Ψωμί του τοστ μεγάλο ολικής
άλεσης
Χαλβάς βανίλια (συσκευασία 2,5
kg)
Χυμός λεμονιού (συσκευασία
250gr)
Σόδα φακελακι (συσκευασία 50gr)

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

2.305

13

159

13

66

13

730

13

77

13

145

13

61

13

4.995

13

198

13

1.900

13

21

13

360

13

189

13

1.200

13

166

13

105

13

92

13

10

24

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%& 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΕΡΑΜΑ, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή / Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος)
CPV: 15810000-9

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
της

επιχείρησης

……..……………………………….

με

ΑΦΜ

……………………………,

ΔΟΥ

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

ΕΙΔΟΣ

1 Ψωμί ολικής άλεσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΙΛΟ

1.600

ΤΜΧ

3.730

ΚΙΛΟ

22

ΚΙΛΟ

105

ΠασχαλινάΧριστουγεννιάτικα
5
σοκολατένια 250 gr
το τεμάχιο

ΤΜΧ

280

Γλυκά ατομικά
6
διάφορα

ΚΙΛΟ

80

7 Μελομακάρονα

ΚΙΛΟ

35

2

Κουλούρι
Θεσσαλονίκης

3 Βασιλόπιτα
4

Κουλουράκια
διάφορα

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ(%)

13
13
13
24

24
24
24

8 Κουραμπιέδες

ΚΙΛΟ

30
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ13% & 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΑΜΑ, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή / Σφραγίδα

24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»

ΟΜΑΔΑ 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 ΟΜΑΔΑ 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, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή /Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»

ΟΜΑΔΑ Δ΄ - ΑΥΓΑ : 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 ΟΜΑΔΑ Δ – ΑΥΓΑ: 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, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή /Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης)
CPV: 15110000-2

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 ΟΜΑΔΑ Ε – 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, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή /Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης)
CPV: 15300000-1

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 ΟΜΑΔΑ ΣΤ – 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, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή /Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»

ΟΜΑΔΑ Ζ΄: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης)
CPV: 15220000-6, 15331100-8

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 ΟΜΑΔΑ Ζ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: 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, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή /Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»
ΟΜΑΔΑ Η’ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)
CPV: 15884000-8

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
της

επιχείρησης

……..……………………………….

με

ΑΦΜ

……………………………,

ΔΟΥ

…………………….., που εδρεύει στ… ……………………………., οδός ……………………… , αριθμός
……, τηλ. …………………….., fax …………………………
Α/Α

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1.

Γάλα πρώτης βρεφικής
ηλικίας σε σκόνη
Γάλα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας

συσκ.400 gr.

200

συσκ.400 gr

200

3.

Φαρίν λακτέ

συσκ.300 gr

200

4.

Μπισκοτόκρεµα , Α’
ποιότητας
Φρουτόκρεµα

συσκ.300 gr

200

συσκ.300 gr

200

2.

5.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 13%
Τελικό σύνολο

ΠΕΡΑΜΑ, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή/Σφραγίδα

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»
ΟΜΑΔΑ Θ΄: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)
CPV: 33760000-5, 39831200-8

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
της

επιχείρησης

……..……………………………….

με

ΑΦΜ

……………………………,

ΔΟΥ

…………………….., που εδρεύει στ… ……………………………., οδός ……………………… , αριθμός
……, τηλ. …………………….., fax …………………………
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1.

Χλωρίνη
παχύρευστη
απλή
Σκόνη ρούχων
για πλύσιμο στο
χέρι
Υγρό πιάτων
ΧαρτίWCδίφυλλο
απλό 180 gr.
Χαρτοπετσέτα
30x30 συσκ.70
τεμ

2.

3.
4.
5.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Συσκ. 1,25l

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (%)

1.400

6

1.400
1.400

24
24

465

24

Συσκ.450 gr
Συσκ450ml
Συσκ. 12τεμ.
1 πακέτο
1.400
Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ )
Φ.Π.Α. 6% & 24%
Τελικό σύνολο

ΠΕΡΑΜΑ, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή/Σφραγίδα

24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»
ΟΜΑΔΑ Ι΄: ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
(Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)
CPV: 39830000-9, 33771100-6, 33771200-7

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
της

επιχείρησης

……..……………………………….

με

ΑΦΜ

……………………………,

ΔΟΥ

…………………….., που εδρεύει στ… ……………………………., οδός ……………………… , αριθμός
……, τηλ. …………………….., fax …………………………
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1.

Τεμάχιο

3.

Σαπούνι
σκληρό
Βρεφικές
πάνες
Σαμπουάν

4.

Σερβιέτες

5.

Ξυριστικές
μηχανές

Πακέτο 10
τεμ.
Συσκ.
10τεμ.

2.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1.500
Συσκ18-28
τεμ
Συσκ.500ml

ΦΠΑ (%)

6
13

240
1.500

24

1.100

24

160

24

Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ )
Φ.Π.Α. 6% & 13% & 24%
Τελικό σύνολο

ΠΕΡΑΜΑ, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………….
Υπογραφή/Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου
Περάματος»

ΟΜΑΔΑ ΙΑ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
(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 …………………………

α/α Περιγραφή

Προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά

1. άτομο/ημέρα/μερίδες .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
προμήθειας
(άτομα Χ ημέρες) φαγητού ανά
άτομο/ημέρα (€)
37200 γεύματα
( 150 άτομα
Χ 124 ημέρες
Χ 2 μερίδες )
Σύνολο καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ )
Φ.Π.Α. 13%
Τελικό σύνολο
ΠΕΡΑΜΑ, /
/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
…………………………………..
Υπογραφή /Σφραγίδα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

