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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  89.789,57 €  (με Φ. Π. Α.)  

K. A.:  15.6481.02 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  «Α» 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης 

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                  (σίτισης)  για τη λειτουργία του         

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                             Κοινωνικού Παντοπωλείου του  

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                           Δήμου» 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

 

                                                                       

                                                                                           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  89.789,57 €  με Φ.Π.Α. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης (σίτιση) για 

τη λειτουργία του Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, το οποίο συστάθηκε με την αριθμ  141/ 

2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 

4071/2012.   

Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η στήριξη δημοτών και κατοίκων του Δήμου που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας, ανέργων, ΑμεΑ κ.α. με την 

κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης, τηρουμένου του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους». 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με 

την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».  (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97). 

6) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 

7) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2012 

με   Κ.Α. 15.6481.02  

8) Το Ν.3852/ΦΕΚ  87 Α /7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».   

9) Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση , ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50» 

10)  Η υπ΄ αριθμ. 141/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί  «’Ίδρυση και Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

11) Την   329/2012 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου  για την έγκριση δαπάνης για την 

προμήθεια τροφίμων του καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο).  

12) Την ………../2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δημοπράτησης. 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 89.789,57 € με το Φ.Π.Α. (13%) και 

θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6481.02 «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης)  για τη 

λειτουργία του  Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου»   προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές φαίνονται 

αναλυτικά  στον  παρακάτω πίνακα : 

 

α/α Είδος- περιγραφή 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 

 

Ποσότητα 

1 

Ελαιόλαδο - ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας  

0,1 – 0,8 και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική 

συσκευασία των 5 lt. 

τεμάχια              1100 

2 
Ηλιέλαιο – 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, λαμπερό και  άοσμο και 

κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία των 5 lt.                 
τεμάχια              900 

3 

Ζάχαρη – ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένη από 

ξένες ύλες και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη 

συσκευασία  του 1 kg. 

τεμάχια 
 

1850 

4 

Αλάτι – ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό,  αναλλοίωτο, με 

περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον 95%.  Να μην περιέχει ξένες 

ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει 

πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε συσκευασία - πλαστική σακούλα - χωρίς ίχνος 

παραβίασης των 500 gr. 

τεμάχια 1160 

5 

Αλεύρι -  για όλες τις χρήσεις και αποκλειστικά και μόνο προϊόν 

αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα 

ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι  υγροποιημένο 

ή σβολιασμένο και να μην έχει καμία μυρωδιά. Να είναι κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 1 kg. 

τεμάχια 1410 

6 

Κριθαράκι - (μέτριο) από 100% σιμιγδάλι.  Να μην παρουσιάζει 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και 

απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500 gr. 

τεμάχια 2270 

7 

Ρύζι - (τύπου καρολίνα)  να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο 

από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζετε οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 

κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία του 1 kg. 

τεμάχια 3000 

8 

Μακαρόνια  - (Νο 6) από 100% σιμιγδάλι.  Να μην παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και 

απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500gr. 

τεμάχια 8900 

9 

Φακές  - (χονδρές) τυποποιημένες, να είναι απολύτως καθαρές, 

απαλλαγμένες από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 

οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα 

Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη 

συσκευασία των 500gr. 

τεμάχια 2780 
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10 

Φασόλια - (σούπας μέτρια) τυποποιημένα, να είναι απολύτως 

καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής 

σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία του 1 kg. 

τεμάχια 3000 

11 

Ρεβίθια - τυποποιημένα, να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα 

από κάθε ξένη ύλη.   Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 

κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη 

συσκευασία των 500 gr.    

τεμάχια 2780 

12 

Γάλα εβαπορέ - λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ 

αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε 

λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά προτίμηση εγχώριας 

παρασκευής σε μεταλλική συσκευασία των 410 gr.  

τεμάχια 5040 

13 

Ντοματοχυμός - σάλτσα που να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση 

χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού 

προερχόμενα, να είναι τουλάχιστον 6%.  Κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr 

τεμάχια 4740 

14 

Μέλι (πευκόμελο) - πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε γυάλινη ή τενεκεδένια 

συσκευασία των 450 gr.  

τεμάχια 1500 

15 

Νέκταρ Πορτοκάλι - (χυμός πορτοκάλι) με περιεκτικότητα σε φρούτα 

τουλάχιστον 50% και χωρίς συντηρητικά κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του  1 lt. 

τεμάχια 2090 

16 

Πραλίνα φουντουκιού - εξαιρετική ποιότητα πραλίνα με υψηλή 

περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο και κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των 450 gr. 

τεμάχια 1300 

17 

Μαρμελάδα - παρασκευασμένη με γεύση και οσμή βερίκοκου ή 

φράουλας και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία 

πλαστικό τάπερ των 500 gr. 

τεμάχια 2900 

18 

Φρυγανιές - Καλοψημένες , τραγανιστές από εκλεκτό σιτάρι και 

υλικά κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των  250 

gr.   

τεμάχια 3000 

19 

Άνθος αραβοσίτου – κουτάκι έξι τεμαχίων με γεύσεις βανίλια, 

σοκολάτα, μπανάνα, λεμόνι, πορτοκάλι και φράουλα κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 260 gr.    

τεμάχια 1000 

20 
Κονσέρβα ζαμπόν - (Λαντσιον Μητ χοιρινό), κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 200 gr. 
τεμάχια 2500 

21 

Τυποποιημένο έτοιμο φαγητό - (κονσέρβα) σαρδέλα σε λάδι, χωρίς 

καυτερές ουσίες κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική  

συσκευασία των 100 gr. 

τεμάχια 2500 

 

 

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας  ευρείας κατανάλωσης και θα  πληρούν τους 

όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις 

σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο 

προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. 

Επίσης  στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής: 
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 Για όλα τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, π.χ. ζυμαρικά,  λάδι, 

γαλακτοκομικά και να υπάρχει  εμπορικό σήμα / βιομηχανία παραγωγής – 

συσκευασίας / ημερομηνία λήξης / βάρος. 

 

Αποκλείονται τα προϊόντα προσβεβλημένα από ακάρεα, προϊόντα (ρύζι - όσπρια) περιέχοντα 

θραύσματα κόκκων άνω του 3%, ανωμάλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, 

σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας.  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Είδος Νο 1   

«Ελαιόλαδο σε συσκευασία των 5 lt», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου: 14,16 €  

Δέκα τέσσερα  ευρώ και δέκα έξι λεπτά  

 

Είδος Νο 2  

«Ηλιέλαιο σε συσκευασία των 5 lt», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου: 7,92 €  

Επτά  ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά  

 

Είδος Νο 3  

«Ζάχαρη σε συσκευασία του 1kg» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε  τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  0,97 € 

Ενενήντα επτά λεπτά   

 

Είδος Νο 4  

«Αλάτι σε συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  0,21€ 

Είκοσι ένα λεπτά 

 

Είδος Νο 5  

«Αλεύρι σε συσκευασία του 1kg» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.  

Τιμή ενός τεμαχίου:  0,75 € 

Εβδομήντα πέντε λεπτά 

 

Είδος Νο 6  

«Κριθαράκι σε  συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, 

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  0,43 € 

Σαράντα τρία  λεπτά  

 

Είδος Νο 7   

«Ρύζι σε συσκευασία του  1kg» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  1,73€ 

Ένα  ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 

 

Είδος Νο 8   

«Μακαρόνια σε  συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, 

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  0,43 € 

Σαράντα τρία  λεπτά  
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Είδος Νο 9  
«Φακές  σε συσκευασία  των 500 gr», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  0,83 € 

Ογδόντα τρία  λεπτά 

 

Είδος Νο 10   

«Φασόλια σε συσκευασία  του 1kg» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  2,39 € 

Δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 

 

Είδος Νο 11  
«Ρεβίθια σε συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση  σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  1,73 € 

Ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά  

 

Είδος Νο 12  

«Γάλα εβαπορέ σε συσκευασία των 410 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση  σε άριστη 

κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  0,58 € 

Πενήντα οκτώ λεπτά  

 

Είδος Νο 13   

«Ντοματοχυμός (σάλτσα ντομάτας) σε συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια παράδοση σε 

άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  0,46 € 

Σαράντα έξι λεπτά 

 

Είδος Νο 14  

«Μέλι σε συσκευασία των 450 gr» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  3,23 € 

Τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

 

Είδος Νο 15  

«Νέκταρ Πορτοκάλι σε συσκευασία του  1 lt» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 

κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή μιας τεμαχίου:  1,13 € 

Ένα ευρώ και δέκα τρία λεπτά 

 

Είδος Νο 16   

«Πραλίνα φουντουκιού σε συσκευασία των 450 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 

κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή μιας τεμαχίου:  1,64 € 

Ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 

 

Είδος Νο 17  
«Μαρμελάδα σε συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, 

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή μιας τεμαχίου:  1,27€ 

Ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 
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Είδος Νο 18  
«Φρυγανιές σταρένιες σε συσκευασία των 250 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 

κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή μιας τεμαχίου:  0,88€ 

Ογδόντα οκτώ λεπτά 

 

Είδος Νο 19  
«Άνθος αραβοσίτου σε συσκευασία των 260 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη 

κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 

Τιμή μιας τεμαχίου:  1,64 € 

Ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 

 

Είδος Νο 20  
«Κονσέρβα ζαμπόν (λαντσιον Μητ χοιρινό) σε συσκευασία των 200 gr» ήτοι προμήθεια και 

παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε 

τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  1,64 € 

 Ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 

 

Είδος Νο 21   
«Κονσέρβα ψαριού (σαρδέλα σε λάδι) σε συσκευασία των 100 gr» ήτοι προμήθεια και 

παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε 

τεμάχια. 

Τιμή ενός τεμαχίου:  1,15€ 

Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ 

Ποσότητα 
Συνολική 

δαπάνη 

1 Ελαιόλαδο - συσκευασία 5 lt τεμάχιο 14,16 € 1100 15.576,00 € 

2 Ηλιέλαιο - συσκευασία 5 lt τεμάχιο 7,92 € 900 7.128,00 € 

3 Ζάχαρη - συσκευασία  1kg τεμάχιο 0,97 € 1850 1.794,50 € 

4 Αλάτι - συσκευασία 500 gr τεμάχιο 0,21 € 1160 243,60 € 

5 Αλεύρι - συσκευασία 1 kg τεμάχιο 0,75 € 1410 1.057,50 € 

6 Κριθαράκι - συσκευασία 500 gr τεμάχιο 0,43 € 2270 976,10 € 

7 Ρύζι - συσκευασία 1 kg τεμάχιο 1,73 € 3000 5.190,00 € 

8 Μακαρόνια - συσκευασία 500 gr τεμάχιο 0,43 € 8900 3.827,00 € 

9 Φακές  - συσκευασία 500 gr τεμάχιο 0,83 € 2780 2.307,40 € 

10 Φασόλια - συσκευασία 1 kg τεμάχιο 2,39 € 3000 7.170,00 € 

11 Ρεβίθια - συσκευασία 500 gr τεμάχιο 1,73 € 2780 4.809,40 € 

12 Γάλα εβαπορέ - συσκευασία 410gr. τεμάχιο 0,58 € 5040 2.923,20 € 

13 Ντοματοχυμό - συσκευασία 500 gr τεμάχιο 0,46 € 4740 2.180,40 € 

14 Μέλι - συσκευασία 450gr. τεμάχιο 3,23 € 1500 4.845,00 € 

15 Νέκταρ Πορτοκάλι - συσκευασία 1 lt τεμάχιο 1,13 € 2090 2.361,70 € 

16 
Πραλίνα φουντουκιού – 

συσκευασία 450 gr. 
τεμάχιο 1,64 € 1300 2.132,00 € 

17 Μαρμελάδα - συσκευασία 500 gr τεμάχιο 1,27 € 2900 3.683,00 € 

18 
Φρυγανιές σταρένιες  

- συσκευασία 250gr. 
τεμάχιο 0,88 € 3000 2.640,00 € 

19 Άνθος αραβοσίτου - συσκευασία 260 gr. τεμάχιο 1,64 € 1000 1.640,00 € 

20 
Κονσέρβα ζαμπόν (Λαντσιον Μητ 

χοιρινό) - συσκευασία 200 gr 
τεμάχιο 1,64 € 2500 4.100,00 € 

21 
Τυποποιημένο έτοιμο φαγητό 

(κονσέρβα) σαρδέλα σε λάδι  - 
συσκευασία 100 gr 

τεμάχιο 1,15 € 2500 2.875,00 € 

Σύνολο  79.459,80 € 

ΦΠΑ 13% 10.329,77 € 

Σύνολο με ΦΠΑ 89.789,57 € 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
:  Αντικείμενο της προμήθειας 

            Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση προμήθειας αγορά  ειδών πρώτης ανάγκης (σίτιση) 

για τη λειτουργία του Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δράμας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
:  Ισχύουσες διατάξεις  

     Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους». 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με 

την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».  (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97). 

6) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 

7) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2012 

με   Κ.Α. 15.6481.02  

8) Το Ν.3852/ΦΕΚ  87 Α /7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».   

9) Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση , ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50» 

10)  Η υπ΄ αριθμ. 141/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί  «’Ίδρυση και Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

11) Την   329/2012 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου  για την έγκριση δαπάνης για την 

προμήθεια τροφίμων του καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο).  

12) Την ………../2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δημοπράτησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

            Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με  Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με 

κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.  

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  Συμβατικά στοιχεία  

 Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

        α) Τεχνική Έκθεση 

        β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

             γ) Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής 

             δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

             ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
:  Εγγύηση συμμετοχής 

            Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 

που θα καλύπτει το 5% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας 

(συμπεριλαμβάνοντας το ΦΠΑ), δηλαδή 4.489,48 €, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 της 

Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)     

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:  Τιμές προσφορών 

           Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την 

παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε 

αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια 

είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, 

δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι 

προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

            Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη   και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

            Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού 

προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας 

μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεωτικά θα συμπληρώνει.. 

 

  Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει 

να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του πακέτου, με ποινή 

αποκλεισμού όσων υποψήφιων προμηθευτών δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς 

προμήθεια ειδών καθώς η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει για το σύνολο των προς 

προμήθεια ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
:  Σύμβαση 

     Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών και θα 

πρέπει  να καταθέσει την κατά το 8
ο
 άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

            Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% της συμβατικής αξίας 

(χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας και παρέχεται με εγγυητική επιστολή ισχύος μέχρι 31/12/2012. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

ολοκλήρωση και της τελευταίας παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 

επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
:  Χρόνος και τόποι παράδοσης - πληρωμή 

           Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά από τον ανάδοχο (ανάλογα με τις 

ανάγκες  της Υπηρεσίας κάθε φορά, περίπου 4 - 5 παραδόσεις μέχρι 31-12-2012) και κατόπιν 

συνεννόησης μαζί του, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (6 ημέρες) από τη στιγμή που θα 

ζητηθούν, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

               Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης  

θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

        Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την εκάστοτε παράδοση. Τα παραδοθέντα 

προϊόντα θα τιμολογούνται κα στη συνέχεια θα εκδίδεται ισόποσο χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα παραδίδεται προς 

εξόφληση.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
:  Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 

           Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33
ο
 

άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός 
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της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35
ο
 άρθρο της 11389/1993 

Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση 

δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
:  Πλημμελής κατασκευή 

    Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
:  Παραλαβή  

    Η παραλαβή των ειδών  ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 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 Δράμας 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
:  Φόροι - τέλη – κρατήσεις 

            Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 

κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας καθώς και με τα έξοδα των δημοσιεύσεων  σε 

εφημερίδες και των τυχών επαναληπτικών δημοσιεύσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
:  Εξοφλητικός λογαριασμός  

           Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια 

ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
:  Προσκόμιση ειδών     

            Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στο Δήμο Δράμας . 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
:  Συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

           Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να 

αναφέρονται οι οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητές τους (απασχολούμενο προσωπικό, 

εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κ. τ. λ.) των τελευταίων τριών 

ετών. 

      Ακόμα, χρειάζεται να επισυναφθεί κατάσταση όμοιων προμηθειών του υποψήφιου 

προμηθευτή. 
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                                                                                                                 Δράμα   3 / 8 / 2012  

 

 

 

                   

             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         

           Η Προϊσταμένη του                                                       Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης                             

 Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής                                                Κοινωνικής Προστασίας,  

& Πολιτικών Ισότητας των Φύλων                                               Παιδείας & Πολιτισμού                                       

                         

 

         

 

                                                                     

   

       Αναστασία Μωϋσιάδου                     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


