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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο- Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα προμελέτη συντάσσεται για  την προμήθεια  ειδών παντοπωλείου που θα 
χρειαστεί ο Δήμος και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το κέντρο διάθεσης ειδών και τροφίμων 
(κοινωνικό παντοπωλείο), για διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που αδυνατούν να 
καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες διατροφής τους, λόγω έντονων οικονομικών δυσκολιών και τα 
στοιχεία των οποίων διαπιστώθηκαν μετά από προσκόμιση από την πλευρά τους των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο- Δαπάνη και χρηματοδότηση της προμήθειας 
 H δαπάνη για τα είδη παντοπωλείου συνολικού ποσού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (13% και 24%), θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς των προϋπολογισμών εξόδων οικονομικού 
έτους 2016: 

- Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το κέντρο διάθεσης ειδών και τροφίμων με 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Και θα βαρύνει τον ΚΑ 
15.6485.1000, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

 
Η προμήθεια υπολογίσθηκε για χρονικό διάστημα 1 έτους 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Κ.Α. 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   

15.6485.1000 30.000,00 Ίδιοι πόροι   

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000,00   
 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Ισχύουσες διατάξεις 

α) Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  
β)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
γ) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης 
δ) Ο Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 40 και  
 



η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες 
α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου… για τις ανάγκες των Δήμων, των 
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους 
Δήμους...» 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
        Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων 
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική 
αγορά, να είναι αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και όλες οι 
βιοµηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριµένα τρόφιµα) να εφαρµόζουν σύστηµα HACCP και να 
κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 (ή παρόµοιο πιστοποιητικό) και να κατατεθούν. Σε όλες τις 
συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης,η οποία θα είναι πάνω από 
ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής του. Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα 
προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη 
της Υπηρεσίας   και χωρίς πληρωµή. 
  

1. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
-Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.   
- Να παραδίδεται από τον προµηθευτή σε συσκευασίες 1000 γραµµαρίων, αεροστεγείς, µε 
ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.   
-Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%.  
-Να είναι αποκλειστικά και µόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιοµηχανικώς καθαρισµένου 
από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα.    

2. Αραβοσιτέλαιο   
-Να είναι σε αεροστεγή φιάλη ενός (1) λίτρου και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών  
-Να προέρχεται από συσκευαστήρια που λειτουργούν νόµιµα, ο παραγωγός να διαθέτει 
σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, διακίνησης, και εµπορίας.   

3. Γάλα εβαπορέ   
-Να είναι αγελαδινό σε µεταλλικό κουτί βάρους 410 γραµµαρίων µε περιεκτικότητα σε λιπαρά 
3,5-8% ΣΥΑΛ (Στερεό Υπόλειµµα Ανευ 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. 

4. Ελαιόλαδο  
-Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία “ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra) παρθένο”.  
-Να είναι οξύτητας 0-1%. 
-Να είναι σε συσκευασία 1 lt. στα οποία θα αναφέρεται η ονοµασία, η κατηγορία, το καθαρό 
βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθµός παρτίδας, η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας και οι συνθήκες διατήρησης. 

5. Ζάχαρη  
-Να είναι συσκευασµένη σε χάρτινη συσκευασία 1000 γραµµαρίων η οποία θα φέρει επάνω την 
ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήµατος ζάχαρης.  



-Να είναι λευκή, κρυσταλλική και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. 

6. Ζυµαρικά (Κριθαράκι μέτριο -Μακαρόνια Νο 6)  
-Να είναι Α΄ ποιότητας.  
-Να είναι παρασκευασµένα από 100% σιµιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόµενα εντός ειδικών 
θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση και σε υγιεινές συνθήκες και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.   
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500 γραµµαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η 
ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.   
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα.   
 

7. Όσπρια (φακές ψιλές, φασόλια ξερά μέτρια, ρεβύθια)    
-Να είναι Α΄ ποιότητας.   
- Να είναι συσκευασµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες.  
-Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, 
ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα, και µε οµοιόµορφη εµφάνιση, 
απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για 
τον άνθρωπο, µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 
του προϊόντος.  
-Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά. 
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα.  

 
8. Τοµατοχυµός    

-Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυµός τοµάτας, ο οποίοςι να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
-Να παραδίδεται από τον προµηθευτή σε συσκευασία των 500 γραµµαρίων χάρτινη, το άνοιγµα 
της οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι.   

-Χωρίς προσθήκη συντηρητικών.   
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος.   
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα.  

   
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

  
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προµήθεια Τροφίµων, ειδών 

παντοπωλείου  για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου  του ∆ήµου  Ωραιοκάστρου, για ένα 
έτος (Είδη παντοπωλείου). 

β) Η παράδοση θα γίνεται στους  παρακάτω χώρους: 
-Για το κέντρο διάθεσης ειδών και τροφίμων (κοινωνικό παντοπωλείο),  Αργυρουπόλεως 4- 
Ωραιόκαστρο. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίµων θα γίνει σε δύο δόσεις ανάλογα µε τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. (µε υπάρχουσα πίστωση για το οικονοµικό έτος 2016). 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 



Η προµήθεια διέπεται από:  
1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων».  
2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 « Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων»..  
4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 « Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 

Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».  
5) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/07 "Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης".  

6) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 
20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014).  

7) Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) « Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

8) Τη µε αριθµό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα « Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».  

9) Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136 137, 138 και 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 4281/2014 
(Φ.Ε.Κ160/τ. Α΄/ 08-08-2014)  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι:  
α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 
β) Προϋπολογισµός.  
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ) Τεχνική περιγραφή.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

σε αυτόν, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της που θα 
αναλογεί στο 5% του καθαρού ποσού της σύµβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α.)  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
  

Κριτήριο κατακύρωσης κατά περίπτωση, τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στις τιµές των ειδών για την Α΄ ομάδα (είδη παντοπωλείου) 
και το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην Β΄ ομάδα (ελαιόλαδο), στη νόµιµα διαµορφούµενη 
κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης,  την ηµέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 209 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Η πληρωμή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την  παραλαβή των 
τροφίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την 
ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Επειδή η παράδοση των τροφίµων είναι τµηµατική, θα εκδίδεται τιµολόγιο του 
προµηθευτή είτε αµέσως µετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο µέχρι τέλος 
εκάστου µηνός και ο προμηθευτής θα προσκομίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 
 



 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

  
Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της 

προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίµων εξετάζεται η 
καταλληλότητα αυτού και συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήµων 
κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα  όλης ή µέρους της ποσότητας του κάθε είδους 
τροφίµου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτής και θα του επιβληθούν οι 
νόμιμες κυρώσεις-ρήτρες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7  

             ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ 
  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή 
προµήθειας σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών να προµηθεύσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα 
ποσότητα. 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ∆ήµου, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και παρακρατείται 
από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 8  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

  
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά 
αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή.  

ΑΡΘΡΟ 9  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 Ο κάθε διαγωνιζόµενος δικαιούται να συμμετέχει για μία ή περισσότερες ομάδες, 
αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, επί ποινή αποκλεισμού.    

 
ΑΡΘΡΟ 10  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
  

 1.  Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και 
τις σχετικές προδιαγραφές των επισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις 
κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 
 2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 
οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν' 
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίµου που προµήθευσε, µέσα 
σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό τροφίµου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν 
θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των 
ακατάλληλων τροφίµων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των 
ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 



 
Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων τροφίµων, 

κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.  
Ο ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει 

τις σχετικές παραγγελίες από το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής  
 
 

4.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑ  Α’: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)  ΜΕ ΦΠΑ 13 %, 24% 
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Αλεύρι για 

όλες τις 

χρήσεις 
1kg 15612120-8 1,00 2.655 2.655,00 13% 345,15 3.000,15 

2 
Κριθαράκι 

Μέτριο 

τεμ. 

των 

500gr 
15850000-1 1,00 2.095 2.095,00 13% 272,35 2.367,35 

3 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

των 

500gr 
15850000-1 0,90 2.800 2.520,00 13% 327,60 2.847,60 

4 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
1kg  03221210-1 1,70 1.500 2.550,00 13% 331,50 2.881,50 

5 Ρεβίθια 1kg  03212212-9 1,80 1.000 1.800,00 13% 234,00 2.034,00 

6 Φακές ψιλές 1kg  03212211-2 1,30 2.000 2.600,00 13% 338,00 2.938,00 

7 Γάλα εβαπορέ τεμάχιο 15500000-3 0,98 2.700 2.646,00 13% 343,98 2.989,98 

8 

Χυμός τομάτα 

κλασσικός 

συμπ. 

τεμ. 

των 

500gr 
15331428-3 0,69 2.500 1.725,00 24% 414,00 2.139,00 

9 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο 15411200-4 1,50 1.000 1.500,00 24% 360,00 1.860,00 

10 Ζάχαρη 1 kg 15831000-2 0,89 2.700 2.403,00 24% 576,72 2.979,72 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.494,00  3.543,30 26.037,30 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΜΕ ΦΠΑ 13 % 
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 15411200-4 3,50 1000 3500,00 13% 455,00 3.955,00 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 3.500,00  455,00 3.955,00 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 26.037,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ 3.955,00 

 29.992,30 

 
 
 
 
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                        ΚΟΥΚΟΥΔΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 


