
 

  

   
  

 

      Α∆Α: Β207Ω9Μ-Θ5Κ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 419/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 22ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 30-7-2014 
 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 30η του µηνός  και ώρα 11.00 π.µ.  στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 40188/25-7-2014 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ.Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε το σώµα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε 
και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ. 
Απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο 
πλειοψηφών σύµβουλος κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος             Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  Χλιάρα Παναγιώτα 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 
 

        Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Έγκριση όρων δηµοπράτησης του δηµόσιου ανοικτού 
διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την << 
Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου >> ( 
γάλα , τρόφιµα , λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου και τρόφιµα του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ) του ∆ήµου ∆ράµας , των νοµικών του 
προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων του , για το έτος 2015 το οποίο 
κατά  την κρίση µου πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του προεδρεύοντα,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  



 

  

   
  

 

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 
διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας 
φύσης του. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Έγκριση όρων δηµοπράτησης του 

δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 
για την << Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου >> ( 

γάλα , τρόφιµα , λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου και τρόφιµα του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου ) του ∆ήµου ∆ράµας , των νοµικών του προσώπων καθώς και των 

επιχειρήσεων του , για το έτος 2015, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων 
της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 
  
ΘΕΜΑ 3ο: (έκτακτο)  Έγκριση όρων δηµοπράτησης του δηµόσιου ανοικτού 
διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την << 
Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου >> ( 
γάλα , τρόφιµα , λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου και τρόφιµα του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ) του ∆ήµου ∆ράµας , των νοµικών του 
προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων του , για το έτος 2015 . 
 

Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 3ο(έκτακτο)   θέµα που προστέθηκε στην  
ηµερήσια διάταξη παρουσιάζει στα µέλη το υπαριθµ. 40787/29-7-2014  έγγραφο 
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το 
παραπάνω θέµα το οποίο λέει τα εξής:  
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση όρων δηµοπράτησης του δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού 

µε σφραγισµένες προσφορές για την « Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων 

Ειδών Παντοπωλείου» (γάλα, τρόφιµα, λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου και τρόφιµα 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου) του ∆ήµου ∆ράµας, των νοµικών του προσώπων καθώς 
και των επιχειρήσεων του, για το 2015.  

 

Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης δηµόσιου ανοικτού διεθνούς 
µειοδοτικού   διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια Τροφίµων & 

Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου» (Γάλα, Τρόφιµα, λοιπά αναλώσιµα είδη 

παντοπωλείου και τρόφιµα του Κοινωνικού Παντοπωλείου) για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, 
της ∆ΕΥΑ∆, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας, συνολικού 

προϋπολογισµού  416.974,45 € πλέον ΦΠΑ (479.442,51 € συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ).    

Η κατακύρωση θα γίνει  µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του 

είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 

πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆ράµας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για το ελαιόλαδο, σπορέλαιο, 

οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά και ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα),  

ενώ για τα υπόλοιπα είδη µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.          

 Παρακαλούµε για την απόφασή σας.              



 

  

   
  

 

CPV:      03333000-4 (Νωπό αγελαδινό γάλα),  15500000-3 (Γαλακτοκοµικά προϊόντα),  15000000-8  

(Τρόφιµα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα),  15400000-2 (Ζωικά ή φυτικά έλαια και 

λίπη), 15810000-9 (Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα), 

15100000-9 (Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος),  03311000-2 (Ψάρια), 03221200-8 

(Οπωροκηπευτικά), 1589600-5 (Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως), 15860000-4 (Καφές, τσάι και 

συναφή προϊόντα), 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισµού) 

  και τους καλεί να αποφασίσουν σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων      

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 
 
1)ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την διεξαγωγή  του δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού  

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την « Προµήθεια Τροφίµων &  

Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου» (γάλα, τρόφιµα, λοιπά αναλώσιµα  

είδη   παντοπωλείου  και   τρόφιµα   του  Κοινωνικού Παντοπωλείου) του ∆ήµου  

∆ράµας,   των    νοµικών του   προσώπων  καθώς και των επιχειρήσεων του,  

για το 2015 συνολικού προϋπολογισµού  416.974,45 € πλέον ΦΠΑ (479.442,51  

€ συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ µε τους όρους όπως  αυτοί  συντάχθηκαν  

από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας και που είναι οι  

παρακάτω: 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ∆ράµας ___________2014     

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ.: ____________        

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                           

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου                               ΣΧΕ∆ΙΟ 

66100 – ∆ράµα  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  
Τηλ:  2521 350 630                                                                 

Fax:  2521 350 748 

e-mail:  mmeli@dimos-dramas.gr                                                                                                                           

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
Περίληψη:  ∆ιακήρυξη δηµόσιου  ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού  για την 

ανάδειξη 

προµηθευτών – χορηγητών για τη «Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών 
Παντοπωλείου»   για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας και των νοµικών του προσώπων, συνολικού 

προϋπολογισµού τετρακοσίων εβδοµήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ και 

πενήντα ενός λεπτών (479.442,51 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

     Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις 

σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 



 

  

   
  

 

2. Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης.  

3. Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων),   όπως αναδιατυπώθηκε µε το Ν.  3536/2007. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 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». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του  ∆ηµοσίου τοµέα & 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

7. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη 

χορηγητών –προµηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) 

8. Την υπ΄ αριθµ. 53361/2006 – Υπουργική απόφαση για «παροχή µέσων ατοµικής προστασίας 

σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής». 

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. Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που 

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και το οποίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

66 του Ν. 4257/2014. 

11. Τις υπ΄ αριθµ. προµελέτες 1) 936/10-06-2014 του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας, 2) 

4396/16-06-2014 της ∆ΕΥΑ∆,  3) 177/19-06-2014 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης και 4) 147/19-06-2014 της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

12. Τις υπ΄ αριθµ. αποφάσεις ∆Σ 1) 27/2014 του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας, 2) 191/2014 

της ∆ΕΥΑ∆, 3) 22/2014 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 4) 37/2014 

της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

13. Τα υπ΄ αριθµό  36781/09-07-2014 (λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου) και 35738/03-07-

2014 (τρόφιµα κοινωνικού παντοπωλείου) έγγραφα της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου ∆ράµας. 

14.  Τα υπ΄ αριθµό 32199/13-06-2014 (προµήθεια γάλακτος για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό) 

και 34298/24-06-2014 (λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου) έγγραφα της ∆/νσης 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας. 

15.  Το υπ΄ αριθµ. 33138/18-06-2014 (λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου) έγγραφο της ∆/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

16.  Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας µε Κ.Α. 15.6481.02 , 

15.6061, 20.6061, 30.6061, 35.6061, 45.6061, 70.01.6061, 10.6634, 20.6699.03 που θα 

συµπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015.  

17.  Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑ∆ µε Κ.Α.  60.02.02 που θα 

συµπεριληφθεί  στον προς ψήφιση προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015.  

18.  Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας µε  

Κ.Α. 10/648 και 10/6634 που θα συµπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισµό 

οικονοµικού έτους 2015.  

19. Την υπ΄ αριθµ. 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκριση δαπάνης για την 

προµήθεια τροφίµων του Καταστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ράµας 

(Κοινωνικό Παντοπωλείο). 

20. Την υπ΄ αριθµ. 357/2014 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου ∆ράµας περί έγκριση προµήθειας 

τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για το έτος 2015. 



 

  

   
  

 

21. Την  ______/2014  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δηµοπράτησης. 

 

  

CPV:    03333000-4 (Νωπό αγελαδινό γάλα),   

15500000-3 (Γαλακτοκοµικά προϊόντα),  

15000000-8 (Τρόφιµα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα),  

15400000-2 (Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη),  

15810000-9 (Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα),  

15100000-9 (Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος),  

03311000-2 (Ψάρια),  

03221200-8 (Οπωροκηπευτικά),  

1589600-5 (Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως),  

15860000-4 (Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα),  

39830000-9 (Προϊόντα καθαρισµού) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 

         ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια Τροφίµων 
& Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου» που συµπεριλαµβάνει  Γάλα, Τρόφιµα και Λοιπά 

Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου, συνολικού προϋπολογισµού 284.327,95  € (πλέον ΦΠΑ) {329.551,97 

€ µε ΦΠΑ},  για το έτος 2015 καθώς και τρόφιµα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συνολικού 

προϋπολογισµού 132.646,50 € (πλέον ΦΠΑ) {149.890,54 € µε ΦΠΑ}, για το 2015,  για τις ανάγκες του 

∆ήµου ∆ράµας, της ∆ΕΥΑ∆, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας, της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 

συγκεκριµένα για τις υπηρεσίες:  

 

• ∆ήµου ∆ράµας  
1. Γάλα  --  111 (υπάλληλοι) x 22 (ηµέρες) x 11 (µήνες) = 26.620 (λίτρα) x 1.00 € =  

    26.620,00 €     

2. Τρόφιµα Καταστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

∆ήµου ∆ράµας (Κοινωνικό Παντοπωλείο)    --  72.418,50 € 

3. Έλαια Κοινωνικού Παντοπωλείου     --  60.228,00 € 

4. Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου  

(∆/νση ∆ιοικητικών Υπ., ∆/νση Καθαριότητα & 

 Ανακύκλωσης, ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας & Πολιτισµού)    --  20.351,50 € 

 

• ∆ΕΥΑ∆  

1. Γάλα          --  8.280,00 € 

 

• Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας  



 

  

   
  

 

1. Είδη Αρτοποιίας       --  16.040,00 € 

2. Είδη Γαλακτοπωλείου     --  20.267,75 € 

3. Είδη Ιχθυοπωλείου      --    7.000,00 € 

4. Είδη Κρεοπωλείου       --  21.345,00 € 

5. Είδη Καταψύξεως       --  22.210,00 € 

6. Είδη Οπωροπωλείου       --  13.827,70 € 

7. Είδη Παντοπωλείου (τρόφιµα)     --  35.920,60 € 

8. Είδη Παντοπωλείου (έλαια)     --  17.430,00 € 

9. Είδη Καφεκοπτείου       --  12.773,00 € 

10. Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου   --  30.696,90 € 

 

• Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης     

1. Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου   --  17.932,00 € 

 

 

• Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης     

1. Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου   --  13.633,50 € 

 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από δηµόσιο ανοικτό 

διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, 

σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγµένα), θα είναι µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου 

& Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 

του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή 

προµηθευτές) που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης και µε την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προµήθειας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 479.442,51 € 

µε τον Φ.Π.Α.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα πακέτα, 

για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται 

αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του κάθε πακέτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 

     Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας την __________________  

2014  ηµέρα _________________  και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 

ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία 

θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 



 

  

   
  

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την 00/00/2014, ηµέρα _________________ 

και ώρα 10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ∆ηµαρχείο 2
ος

 όροφος. 

  

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών 

γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

2.  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισµού   

 

  Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Τµήµα 

Προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας, γραφείο 210) και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υποβολή σχετικής αίτησης µέχρι 

και επτά (7) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις 

00/00/2014. 

 

   Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή  

   διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και την δωδέκατη (12η) ηµέρα πριν από την 

λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην 

Αναθέτουσα Αρχή ήτοι έως τις 00/00/2014. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας 

δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. 

 

  Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως 

επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να 

έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης 

που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και 

σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου ∆ράµας στη διεύθυνση: 

www.dimos-dramas.gr. 

 

3.  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
 

Α. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  

 2).  Νοµικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισµοί 

 4).  Ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8         

ΕΚΠΟΤΑ) 



 

  

   
  

 

4.  ∆ικαιολογητικά  συµµετοχής 

 

     Όσοι αναγνωρισµένοι    προµηθευτές, που ασκούν νόµιµα την εµπορία ή διακίνηση των υπό 

προµήθεια ειδών και επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά, 

να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τραπέζης για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των 

ειδών του πακέτου (µε ΦΠΑ) η οποία θα απευθύνεται στο ∆ήµο.  

Β.  Κατά περίπτωση:  

            1) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.   

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και 

για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.   Το απόσπασµα 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

3. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους 

ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 

του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.  

           2). ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο. 

2.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 



 

  

   
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 

στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε 

αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος 

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

           3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

 

                       Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού      

µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή 

υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει, 

ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  Υπηρεσία της Περιφέρειας, 

στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο 

διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 

2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το ΓΕΜΗ ή Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 

- Οι επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου 

της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης ή από το ΓΕΜΗ. 



 

  

   
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες 

εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για κάποιο 

από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας 

για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον 

διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το απόσπασµα αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα.  

4. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

5. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο 

για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

6. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού   

 



 

  

   
  

 

            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των 

µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από 

την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη γνώση 

των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

3.  

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 

από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι 

εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% 

 

1. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνων δικαιολογητικά µαζί µε τη προσφορά τους 

υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 

από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 

που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει 

ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

2. Ένορκη ∆ήλωση  --  Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του 

υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την 

προσφορά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών».  

 

Γ.  Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 

εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην 

ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες. 

 

       ∆.   Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   

αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  

πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  

πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους το νοµικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως 

από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νοµικού προσώπου. 

 



 

  

   
  

 

                  - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

                - Ατοµικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή 

αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  

ως απαράδεκτη. 

 

              Ε.   Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα  

θεωρηµένα ως γνήσια  φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά  που είναι συντεταγµένα 

σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. 

 

     Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 

     προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 

διαγωνισµούς  

 

        του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχει 

υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας.  

 

γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην 

εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις 

υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα 

ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από το δηµόσιο 

 

Οι διαγωνιζόµενοι, εάν τους ζητηθεί,  θα πρέπει να προσκοµίσουν δείγµατα για ένα ή και 
για όλα τα είδη της διακήρυξης στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.  Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 

Α. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο εκ του 

πρωτοτύπου), ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

           1).  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  

           2).  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  



 

  

   
  

 

           3).  Ο αριθµός της διακήρυξης 

           4).  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

           5).  Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

           Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Β. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά και  β) η εγγύηση συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 

ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  

 

Γ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου. 

 

∆. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 

 

     Ε. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη 

της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

   ΣΤ.  Γίνονται δεκτές προσφορές για  το σύνολο του κάθε πακέτου του διαγωνισµού. 

             

2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
 

Α. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 

σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.  

 

Β. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  

 

Γ. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την  επιτροπή 

διαγωνισµού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.   

 

3.   Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.   



 

  

   
  

 

 

 4.  Τιµή προσφοράς 
 

Α.  Στη περίπτωση του ελαιόλαδου, του σπορέλαιου, των κρεάτων, των αυγών, των ψαρικών 

(νωπά ή καταψυγµένα), των πουλερικών και των οπωροκηπευτικών ειδών η προσφορά 

δίνεται επί τις εκατό (%) έκπτωσης και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθµητικώς. Η τιµή στα υπόλοιπα είδη δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται 

ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.  Η προσφερόµενη έκπτωση και η 

προσφερόµενη τιµή είναι δεσµευτικές και αµετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια 

της προµήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 
Β.   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

Γ.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στον 

διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής  επιτροπής ή του δηµοτικού συµβουλίου 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

 ∆.  Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη 

που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά 

για κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο.  

 

Ε.  Η σύγκριση των προσφορών θα  γίνεται στην συνολική τιµή του  πακέτου και όχι στις  
τιµές των µερών. 

 

   ΣΤ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

 

 5.  Υποβολή Προσφορών 

 

Α. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

 

          ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

          ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ  

          Τ.Κ: 66 100, ∆ΡΑΜΑ 

 

Β.  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την _____________  2014, ηµέρα 

______________  και ώρα 10:00 π.µ. απ΄ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού, µετά το 

πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που 

αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Γ.  Οι εκπρόθεσµες προσφορές  επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 



 

  

   
  

 

 

6.  Εγγυήσεις 
 

Α.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 

Β.   Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» και θα απευθύνεται στο δήµο, µε ποσό 

που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού κάθε πακέτου.  Η εγγύηση συµµετοχής στον 

διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) επί  της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ)  του κάθε 

πακέτου ήτοι ποσού:  

 

Αρ. Πακέτου 
Ποσό Εγγυητικής 

Συµµετοχής 
Είδος 

Πακέτο 1
ο
 1.504,03 € Γάλα (∆.∆.) 

Πακέτο 2
ο
 4.091.64 €           Τρόφιµα Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Πακέτο 3
ο
 3.402,88 €           Έλαια Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Πακέτο 4
ο
 1.251,62 € 

Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου (∆.∆.)

  

Πακέτο 5
ο
 467,82 € Γάλα (∆ΕΥΑ∆)    

Πακέτο 6
ο
 906,26 €           Είδη Αρτοποιίας (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 7
ο
 1.145,13 €           Είδη Γαλακτοπωλείου (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 8
ο
 395,50 €           Είδη Ιχθυοπωλείου (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 9
ο
 1.205,99 €           Είδη Κρεοπωλείου (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 10
ο
 1.254,86 €           Είδη Καταψύξεως (ψάρια – λαχανικά) (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 11
ο
 781,26 €           Είδη Οπωροπωλείου (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 12
ο
 2.029,51 €           Είδη Παντοπωλείου  --  τρόφιµα (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 13
ο
 984,79 €           Έλαια (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 14
ο
 721,67 €           Είδη Καφεκοπτείου (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 15
ο
 1.887,86 €             Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου (ΝΠ∆∆) 

Πακέτο 16
ο
 1.102,82 €             

Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

(Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) 

Πακέτο 17
ο
 838,46 €             

Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

(Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) 

      

       Στην εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i. Η ηµεροµηνία έκδοσης 

ii. Ο εκδότης 

iii. Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος 

∆ράµας) 

iv. Ο αριθµός της εγγύησης 

v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 



 

  

   
  

 

vi. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

vii. Η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 

του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

xi. Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει 
ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς 
που ζητά η διακήρυξη. 

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που 

διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επί ένα 

µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη και 

επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα από το οποίο εκδόθηκε, µε την κατάθεση από τον 

διαγωνιζόµενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.  Οι εγγυητικές επιστολές των 

υπολοίπων διαγωνιζοµένων (πλην του αναδόχου) θα επιστραφούν αµέσως µετά την 

υπογραφή του συµφωνητικού.  Σε περίπτωση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε 

ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτηση του εφόσον παραιτηθεί 

από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του δεν υπόκειται 

πλέον σε διοικητικές προσφυγής. 

 

Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 

 

Γ.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης η οποία θα εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση,  

σύµφωνα µε το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  

υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 

συµβαλλόµενους. 

 

∆.  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα της παρούσης διακήρυξης. 

  

Ε.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την  τελική βεβαίωση 

παραλαβής της προµήθειας.   



 

  

   
  

 

 

   ΣΤ.   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

7.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 

ηµερών. Ο υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της 

ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

         

Για  ΜΜΕ,  ενώσεις  ΜΜΕ,  συνεταιρισµούς,  ενώσεις προµηθευτών  το ανωτέρω  ποσοστό 

µειώνεται στο µισό. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  Αποσφράγιση Προσφορών 
 

     Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   

          Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µέχρι την  

προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

 

              Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο ∆ράµας µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της 

προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες 

που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

 

     Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών. 

          Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από 

την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 

 

  Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. 

          Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 



 

  

   
  

 

   Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση 

των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

           Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

 

2.  Αξιολόγηση Προσφορών 

 
Α.  Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

1).  Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

2).  Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  

3).  Η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

                   Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η 

οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

      Β.   Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 

πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της 

Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006 για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), 

αυγά και ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα) ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η ανάθεση 

θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις 

τιµές της µελέτης και µε την  

 

             προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προµήθειας. 

 

Γ.    Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε 

τους  

       όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

∆.    Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής  επιτροπής ύστερα από 

γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

 

     Ε.  Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις  

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

 

        Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο ∆ήµος ∆ράµας  µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να 

ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

       Αν ο ∆ήµος ∆ράµας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε ο 

µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. 



 

  

   
  

 

   

3.  Ενστάσεις 
 

Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή  της 

συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

1).  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 

της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 

της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 

διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 

ολόκληρη ηµέρα.  

 

          2). Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε 

αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο ∆ράµας κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι 

και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 

σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 

κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, το οποίο 

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή 

που αποφαίνεται τελικά. 

           Ο ∆ήµος ∆ράµας  υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο 

των αποφάσεων που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την 

αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται 

υπόψη. 

 

Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους  

λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

 

   ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

                                   ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η 

διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού υπόκειται σε προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας από 

το Γραφείου Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νοµού ∆ράµας και µόνο αν αυτός αποβεί 
θετικός υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 

  

                                                                         ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

                                       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

      

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση του κάθε πακέτου αποστέλλεται ανακοίνωση της 

απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύµβαση καταρτίζεται από 

την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 

µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο.   



 

  

   
  

 

Επισηµαίνεται, εδώ, ότι τα προς προµήθεια είδη παρατίθενται στην µελέτη και 

συγκεκριµένα στο ενδεικτικό προϋπολογισµό αναλυτικά – ξεχωριστά για το ∆ήµο και κάθε 

νοµικό πρόσωπο και επιχείρηση, µε σκοπό µετά την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών, θα 

υπογραφτούν ξεχωριστές συµβάσεις µε τον ∆ήµο ∆ράµας, τη ∆ΕΥΑ∆, την Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, την Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και το 

Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 

της προµήθειας. 

 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

Ο  προµηθευτής  εγγυάται  µε  την  υπογραφή  της  σύµβασης  ότι  τα   τρόφιµα που  θα 

προµηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των 

χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας, 

απαλλαγµένα από ξένα σώµατα και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  και 

ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

Ο ∆ήµος ∆ράµας, η ∆ΕΥΑ∆, το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου ∆ράµας,  η Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διατηρούν 

όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από 

αίτηση του ∆ήµου ∆ράµας, της ∆ΕΥΑ∆, του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου ∆ράµας, της 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης κάθε ποσότητα τροφίµων άµεσα αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες  επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και αποστολής 

του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

  

Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε κλήρωση, παρουσία των 

διαγωνιζοµένων µε τις ίσες προσφορές.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε λόγο. 
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                                          ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

1.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των ειδών  
 

Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν τα είδη  σύµφωνα µε την επιθυµία 

του ∆ήµου ∆ράµας, της ∆ΕΥΑ∆, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας, της Σχολικής 

Επιτροπής  

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά 

του ή µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι 



 

  

   
  

 

καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς 

τροφίµων. 

 

2.   Παραλαβή των ειδών  

 
Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίµων θα γίνεται ύστερα από παραγγελία των αρµόδιων 

υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας, το αργότερο σε δυο ηµέρες από αυτή 

της παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ∆ήµου ∆ράµας, της ∆ΕΥΑ∆, του 

Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου ∆ράµας, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  Οι παραγγελίες 

του ΝΠ∆∆ θα αποστέλλονται κάθε εργάσιµη µέρα από 7:00π.µ.-09:00π.µ. µε µεταφορικό 

µέσο του προµηθευτή. 

 

Ο ∆ήµος ∆ράµας, η ∆ΕΥΑ∆,  το Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας, η Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών  που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό.  Επίσης, οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν  όσες είναι 

απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της ποσότητας ανάλογα της εκάστοτε 

υπηρεσίας.  

 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να 

εφοδιάσει τον συγκεκριµένο φορέα ή υπηρεσία µε την παραγγελθείσα ποσότητα..  

 

          Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων 

µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, στο 

µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που 

καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου.  

 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών.   Η Επιτροπή 

συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και κατά  τη διαδικασία της 

παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, και ο προµηθευτής. 

 

3.  Τρόπος πληρωµής 
 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά µε την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του αναδόχου, µετά την αφαίρεση 

των νοµίµων κρατήσεων.  

 

        Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες  κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο  του 

διαγωνισµού,  τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο 

που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Η τιµή προσφοράς που θα δοθεί για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, 

πουλερικά (νωπά), αυγά και ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα) θα είναι µε το µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης  



 

  

   
  

 

επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του 

είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 

πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας 

∆ράµας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα 

είδη τροφίµων η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη 

χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από 

αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

Αυτός που θα ανακηρυχθεί µειοδότης, υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

ηµέρα που θα προσκληθεί να προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, 

καταθέτοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα σε προηγούµενη ενότητα. Σε περίπτωση που αρνηθεί ή δυστροπήσει θα κηρυχθεί 

έκπτωτος. 

 

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται µε απόφασή 

του φορέα, που εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση επιτροπής η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόµενο να δώσει εξηγήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Συντάγµατος, αθροιστικά 

ή διαζευκτικά οι εξής κυρώσεις: 

 

        Α)  Κατάπτωση ολική ή µερική της κατατεθείσης στο διαγωνισµό εγγύηση συµµετοχής. 

 

        Β)  Προµήθεια του είδους σε βάρος του, είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που έλαβαν 

µέρος στο  διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση είτε µε διενέργεια 

διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 

του Π.∆. 118/07. 

       Κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που θα προκληθεί στο δηµόσιο ή τυχόν διαφέρον που θα  

 

        προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός 

γίνεται ακόµη και αν δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια των ειδών κατά τα 

οριζόµενα ανωτέρω. 

       Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε 

στοιχείο,   κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

          Γ)  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών 

των   φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. 

 

        ∆)  Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε 10% της αξίας των υλικών για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την  

                προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ανεξάρτητα εάν τελικά 

έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. 

 

         Ε)  Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύµβαση προµηθευτή είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε 

κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 



 

  

   
  

 

 

Ο προµηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των νηπίων, των 

δηµοτών και των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε 

παρατηρούµενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίµων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προµηθευτή, 

θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ανάλογο µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

 

Επίσης, αναλαµβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 

νοσηλείας των νηπίων, των µαθητών, των πολιτών και των υπαλλήλων που τυχόν θα 

υποστούν τροφική δηλητηρίαση. 
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                                                                       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες, από το Τµήµα προµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας, Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 1, 

ΤΚ 66 100 ∆ράµα  από τον αρµόδιο υπάλληλο κ. Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521 350 

630 και FAX: 2521-350748. 
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                                                                         ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

διεξαγωγή του διαγωνισµού, σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και µία εβδοµαδιαία, σε δύο 

οικονοµικές εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο ΦΕΚ,  στην υπηρεσία επίσηµων εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών  

 

Κοινοτήτων, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς επίσης και στο «ΚΗΜ∆Σ». 

 

                                                                                                            ∆ράµα     30 / 07 / 2014 

                                                                                                                                         

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

      O Προϊστάµενος του Τµήµατος                                       Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης                                                                                                      

                    Προµηθειών                               Οικονοµικών Υπηρεσιών  

                

              Μιλτιάδης Μελιάδης                                                           Ευαγγελία Ζιούτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α       «Α» 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τράπεζας.............................................................................. 

Κατάστηµα............................................................................................ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης...........................................................................  

Ευρώ  …………………………………………………………………  

 

Προς:  ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

            Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου   

            66100 ∆ράµα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....................ΕΥΡΩ …….……..,00 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

……………………….………..…ευρώ (…………..…,00 ευρώ) υπέρ 

τ……........................................   ∆/νση....................................................................................... για 

τη συµµετοχή τ……. στον διενεργούµενο διαγωνισµό της   

................................................................... για την «Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων 
Ειδών Παντοπωλείου» (Αρ. πακέτου / πακέτων _________), σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 

________/ 2014 ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ….. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συµµετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  ……………… (τουλάχιστον 150 ηµέρες από την επόµενη του διαγωνισµού) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης........................................................................... 

Ευρώ..................................................................................................…  

 

Προς: 

∆ήµο ∆ράµα 

Βερµίου 2 &  

   1
ης

 Ιουλίου 

66100 ∆ράµα 

Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ήµου 

∆ράµας 
Καστρινού & 

   Οδυσσέως 4 

66100 ∆ράµα 

∆ηµοτική 

Επιχείρηση 

Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης 
∆ράµας (∆ΕΥΑ∆) 

19
ης

 Μαΐου 2 

66100 ∆ράµα  

Σχολική 

Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
Βερµίου 2 & 1

ης
 

Ιουλίου 66100 

∆ράµα 

Σχολική 

Επιτροπή 

∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
Βερµίου 2 & 1

ης
 

Ιουλίου 66100 

∆ράµα 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 

...........................................ευρώ, (………,00 ευρώ) υπέρ τ….……………………………… 

∆/νση  ..................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της    

σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για την  

«Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου».   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. …..εν λόγω  που απορρέουν από την 

καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την επιστροφή της σε µας.   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 



 

  

   
  

 

 

 

 

                          
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

         ΝΟΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ  

         ∆ΗΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

        Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
4. Οικονοµικές Προσφορές   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                 ΜΕΛΕΤΗ 



 

  

   
  

 

 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                               

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  
Τηλ:  2521-350630                                                                 

FAX: 2521-350748  

e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr      

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια τροφίµων. Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 

το άρθρου 22 του Ν.3536/2007, την υπ΄ αριθµ. 53361/2006 – Υπουργική απόφαση για «παροχή 

µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής» καθώς και του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

 

Η προµήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, της ∆ΕΥΑ∆, του Νοµικού Προσώπου 

∆ήµου ∆ράµας, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής 

Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό διεθνή 

µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης, για τα 

ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγµένα), το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη 

κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της 

Περιφέρειας ΑΜΘ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα 

υπόλοιπα είδη τροφίµων η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει 

τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης.  

 

Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόµενα τρόφιµα να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της προµήθειας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  479.442,51  € 

συµπεριλαµβανοµένου τον Φ.Π.Α. 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  

      ∆ράµα     30 / 07 / 2014                                             

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

             O Προϊστάµενος του                                                  Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
Τµήµατος Προµηθειών                              Οικονοµικών Υπηρεσιών  

                

                                                                                                                        

             Μιλτιάδης Μελιάδης                                                            Ευαγγελία Ζιούτη 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

Πακέτο Νο 1   ---   Γάλα 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 

Γάλα – Λευκό φρέσκο πλήρες παστεριωµένο αγελαδινό και κατά 

προτίµηση  εγχώριας παραγωγής µε 3.5% λιπαρά, σε  συσκευασία 

του 1 lt. 

Τεµάχιο           26.620 

Πακέτο Νο 2  ---  Τρόφιµα (Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Ζάχαρη – ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ ποιότητας, απαλλαγµένη 

από ξένες ύλες και κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε 

χάρτινη συσκευασία  του 1 kg. 

Τεµάχιο 
 

4.200 

2 

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. 

Τεµάχιο 4.200 

3 

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. 

Τεµάχιο 4.200 

4 

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. 

Τεµάχιο 4.200 

5 
Ρύζι - (τύπου καρολίνα)  να είναι απολύτως καθαρό, 

απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζετε 

οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

Τεµάχιο 4.200 



 

  

   
  

 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίµηση  εγχώριας 

παραγωγής σε συσκευασία του 1 kg. 

6 

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. 

Τεµάχιο 5.000 

7 

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. 

Τεµάχιο 4.200 

8 

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. 

Τεµάχιο 4.200 

9 

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.  

Τεµάχιο 5.000 

10 

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 

Τεµάχιο 4.200 

11 

Μέλι (πευκόµελο) - πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταµίνες κατά 

προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε γυάλινη ή τενεκεδένια 

συσκευασία των 450 gr.  
Τεµάχιο 2.100 

12 

Νέκταρ Πορτοκάλι - (χυµός πορτοκάλι) µε περιεκτικότητα σε 

φρούτα τουλάχιστον 50% και χωρίς συντηρητικά κατά 

προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του  1 

lt. 

Τεµάχιο 4.200 

13 
Πραλίνα φουντουκιού - εξαιρετική ποιότητα πραλίνα µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο και κατά 

προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των 450 gr. 

Τεµάχιο 2.100 

14 
Μαρµελάδα - παρασκευασµένη µε γεύση και οσµή βερίκοκου ή 

φράουλας και κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε 

συσκευασία πλαστικό τάπερ των 500 gr. 

Τεµάχιο 2.100 

15 
Φρυγανιές - Καλοψηµένες , τραγανιστές από εκλεκτό σιτάρι και 

υλικά κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των  

250 gr.   

Τεµάχιο 3.850 

16 

Άνθος αραβοσίτου – κουτάκι έξι τεµαχίων µε γεύσεις βανίλια, 

σοκολάτα, µπανάνα, λεµόνι, πορτοκάλι και φράουλα κατά 

προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 260 

gr.    

Τεµάχιο 2.100 

17 
Κονσέρβα ζαµπόν - (χοιρινό), κατά προτίµηση  εγχώριας 

παραγωγής σε µεταλλική συσκευασία των 200 gr. 
Τεµάχιο 4.200 

18 
Κονσερβα  - σαρδέλα σε λάδι, χωρίς καυτερές ουσίες κατά 

προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε µεταλλική  συσκευασία των 

100 gr. 

Τεµάχιο 4.200 

19 
Τραχανάς ξινός – παραδοσιακός τραχανάς ξινός από πλιγούρι, 

αλεύρι και γιαούρτι κατά προτίµηση εγχώριας παρασκευής των 

500 gr. 

Τεµάχιο 2.100 



 

  

   
  

 

Πακέτο Νο 3   ---   Έλαια (Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

 

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. 

Τεµάχιο 2.100 

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

άοσµο και κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε πλαστική 

συσκευασία των 5 lt.                 

Τεµάχιο 2.100 

 

Πακέτο Νο 4   ---   Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

  

Υποπακέτο Νο 4
α
 (∆/νση ∆ιοικητικών Υπ.) 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Χλωρίνη παχύρευστη - Τo προϊόν  θα πρέπει να είναι επώνυµα, 

ευρέως διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία των 4 

lt.  

Τεµάχιο 100 

2 
Υγρό τζαµιών – Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως 

διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία των 4 lt. 
Τεµάχιο 70 

3 
Υγρό πιάτων (για πλύσιµο στο χέρι) – Το προϊόν θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά σε 

συσκευασία των 4lt 

Τεµάχιο 65 

4 
Υγρό κρεµοσάπουνο -  Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµα, 

ευρέως διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία των 4 

lt. 

Τεµάχιο 85 

5 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική – Το προϊόν θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά µε βάρους 

περίπου 450 gr 

Τεµάχιο 60 

6 Σκούπα βεντάλια – µαλακή χωρίς κοντάρι Τεµάχιο 50 

7 Φαράσι – µε πλαστικό κοντάρι Τεµάχιο 30 

8 Κοντάρι – µεταλλικό 1,30 m Τεµάχιο 15 

9 
Σφουγγαράκια κουζίνας – Το προϊόν θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά σε 

συσκευασία των 6 τεµαχίων 

Τεµάχιο 50 

10 
Χαρτί υγείας – Α’ ποιότητας λευκό και λείο.  Τα προϊόντα θα 

πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένο στην Ελληνική 

αγορά σε συσκευασία των 12 τεµαχίων και βάρους 170  gr. ρολό  

Τεµάχιο 600 

11 
Χαρτί κουζίνας – Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως 

διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία των 5 kg 
Τεµάχιο 70 

12 
Χαρτί κουζίνας – Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως 

διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία των 800 gr  
Τεµάχιο 200 

13 
Απορροφητικά πανάκια – (τύπου VITEX) σε συσκευασία των 3 

τεµαχίων 
Τεµάχιο 80 

14 Κουβάδες σφουγγαρίσµατος  -  πλαστικοί Τεµάχιο 5 

15 Πάστα καθαρισµού χεριών – για συνεργεία αυτοκινήτων 5 kg Τεµάχιο 3 

16 Σκούπες χορτάρινες – µε κοντάρι για καθαριότητα Τεµάχιο 200 

17 Σκούπες µε κοντάρι - για πλύσιµο αυτοκινήτων Τεµάχιο 5 



 

  

   
  

 

 

Υποπακέτο Νο 4
β
 (∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Σακούλες – µαύρες πλαστικές (µε το κιλό), µεγάλου µεγέθους, 

διαστάσεων 80 x 110  
Κιλό 3000 

2 
Σακούλες – µαύρες πλαστικές (µε το κιλό), µεσαίου µεγέθους, 

διαστάσεων 65 x 85 
Κιλό 1500 

3 
Σακούλες – µαύρες πλαστικές (µε το κιλό), µικρού µεγέθους, 

διαστάσεων 52 x 75 
Κιλό 1750 

 

Υποπακέτο Νο 4γ (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού) 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Σακούλες – ενισχυµένες 60cm  Κιλό 487 

 

 

∆ΕΥΑ∆ 

Πακέτο Νο 5   ---   Γάλα 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 

Γάλα – Λευκό φρέσκο πλήρες παστεριωµένο αγελαδινό και κατά 

προτίµηση  εγχώριας παραγωγής µε 3.5% λιπαρά, σε  συσκευασία 

του 1 lt. 

Τεµάχιο               

 

8.280 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

Πακέτο Νο 6  ---   Είδη Αρτοποιίας 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

 

 

 

Άρτος 70% - να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας. Το βάρος του  

θα να είναι από 1000 gr.  

Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιµοποιείται άλευρο  
  

1 

σίτου επώνυµης αλευροβιοµηχανίας. Το ποσοστό του 

προστιθέµενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% 

και να πληροί τους όρους του µαγειρικού άλατος. Ο άρτος  

πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση, µισή ώρα  

τουλάχιστον µετά την απόκτηση της θερµοκρασίας δωµατίου.  

∆εν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών 

Κιλό        8.000 



 

  

   
  

 

2 

Κουλούρια σουσαµένια - τύπου Θεσσαλονίκης ελάχιστο  

βάρους 50 gr 

∆εν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες.  Το ψήσιµο του  

άρτου και των αρτοσκευασµάτων πρέπει να είναι κανονικό και  

οµοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να  

γίνεται την ηµέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να είναι Α΄ 

ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων  

ισχύουσες διατάξεις. 

Τεµάχιο        4.500 

3 

Τσουρέκι - παρασκευασµένο µε αλεύρι τύπου Αµερικής  

βάρους 500 gr 

Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο,  

νωπά ολόκληρα αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες (µόνο ζάχαρη),  

λιπαρές ύλες (µαργαρίνη), µαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας.  Το 

ψήσιµο του άρτου και των αρτοσκευασµάτων πρέπει να είναι  

κανονικό και οµοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή  

τους να γίνεται την ηµέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα 

να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί  

τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. 

Τεµάχιο           400 

 

Πακέτο Νο 7  ---   Είδη Γαλακτοπωλείου 

 

Η αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες γάλακτος είναι υποχρεωτική 

(Αγορανοµική διάταξη 08-01-2010) 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Γιαούρτι αγελαδινό 3,85% -  
Να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίµων διατάξεις σε συσκευασία 

των 200 gr.  και κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής. 

Τεµάχιο            1.285 

2 

Γάλα – Λευκό φρέσκο πλήρες παστεριωµένο αγελαδινό  

και κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής µε 3.5% λιπαρά, σε   

συσκευασία του 1 lt. 

Τεµάχιο 1.600 

3 

Τυρί  – Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα.  

Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες 

ενδείξεις:  

α)«ΦΕΤΑ» (FETA)  

β) Προστατευµένη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ)  

γ) Τυρί  

δ) Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή  

ε) Το βάρος του περιεχοµένου  

στ) Η ηµεροµηνία παραγωγής  

ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:  

1) Τα δυο πρώτα γράµµατα της ονοµασίας προέλευσης: ΦΕ   

2) Ο αύξοντας αριθµός του τύπου  συσκευασίας  

3) Ηµεροµηνία παραγωγής.  Παράδειγµα: (ΦΕ–1650-20.12.94).  

Τεµάχιο 
 

1.000 

 

Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθµό  

ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Αποκλείονται  

τα τρίµµατα και σε συσκευασία των 4 kg.  και κατά προτίµηση  

εγχώριας παραγωγής 

  

4 

Γάλα – Λευκό φρέσκο πλήρες παστεριωµένο αγελαδινό  

και κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής µε 3.5% λιπαρά, σε   

συσκευασία του 2 lt. 

Τεµάχιο 1.000 



 

  

   
  

 

5 

Ηµίσκληρο τυρί -  Α΄ ποιότητας, παρασκευασµένο από αγελαδινό 

γάλα. Στη συσκευασία του, της οποίας το µέγιστο βάρος να είναι 3 

κιλά, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ»  

Β. Τυρί  

Γ. Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 

∆. Το βάρος του περιεχοµένου. 

Ε. Η ηµεροµηνία παραγωγής. 

To τυρί ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα  

έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  

Τα είδη γαλακτοκοµίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή 

ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένα από ανεπιθύµητες οσµές 

και να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος.  

σε συσκευασία των 3 kg.  και κατά προτίµηση  εγχώριας 

παραγωγής 

Τεµάχιο 856 

 

Πακέτο Νο 8  ---   Είδη Ιχθυοπωλείου 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Ψάρια - φρέσκα κατά προτίµηση εγχώριας προέλευσης Α΄  

ποιότητας. 
Κιλό            437,50 

 

Πακέτο Νο 9  ---   Είδη Κρεοπωλείου 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 

Κρέας – Νωπό, κατά προτίµηση εγχώριας προέλευσης, σε µερίδες,

από ποντίκι, σπάλα ή µπούτι, Α΄ ποιότητας απαλλαγµένο  

από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή 

και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 

Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική 

Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο  

και να έχουν σφραγισθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες  

Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε  

τεταρτηµόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι  

κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: 

 α) η ηµεροµηνία σφαγής 

 β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο 

 γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα 

 δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα 

 ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα 

 Ταξινόµηση ζώου 

 Κατηγορία: Α 

 ∆ιάπλαση:  U  ή    R   ή   Ο 

 Βαθµός πάχυνσης: 1 ή 2 

 

Κιµά - Να προέρχεται από εγχώριο ή από χώρες τις Ε.Ε νωπό 

κρέας µόσχου σπάλα ή µπούτι Α΄ ποιότητας, να  

είναι καθαρισµένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το  

µεριδοποιηµένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατοµηχανή. 

      Κιλό      1.000 



 

  

   
  

 

Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιµά, να έχει ακριβώς τις 

ίδιες τεχνικές προδιαγραφές µε αυτές του µεριδοποιηµένου  

νωπού κρέατος µόσχου. Αποκλείεται από την παρασκευή κιµά το 

ποντίκι και τα τραυµατισµένα µέρη. 

2 

Χοιρινό – Νωπό, κατά προτίµηση εγχώριας προέλευσης, σε  

µερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή µπούτι, Α΄ ποιότητας απαλλαγµένο 

από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και 

να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 

Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική 

Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο  

και να έχουν σφραγισθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες  

Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε  

τεταρτηµόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι  

κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: 

 α) η ηµεροµηνία σφαγής 

 β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο 

 γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα 

 δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα 

 ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα 

 Ταξινόµηση ζώου 

 Κατηγορία: Α 

 ∆ιάπλαση:  U  ή    R   ή   Ο 

 Βαθµός πάχυνσης: 1 ή 2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Κιλό         600 

3 

Πουλερικά - Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και  

του τύπου 70% χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και  

αµάρα. Να προέρχονται από υγιή και κατά προτίµηση εγχώριας  

προέλευσης κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης 

να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόµενο από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο.  

       

        

       Κιλό      

     1.600 

4 

Αυγά  - Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου Α’ κατηγορίας  

βάρους άνω των 53 gr.  Να είναι ωοσκοπηµένα και ποιοτικά              

καταταγµένα από νόµιµα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα  

τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθµό έγκρισης Κτηνιατρικής   

Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασµένα σε εξάδες. Στη συσκευασία 

 τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους.  

Να υπάρχει ηµεροµηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός 

αριθµός του ωοσκοπικού κέντρου και ηµεροµηνία λήξης. Η  

παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία  

ωοσκόπησης.  

Τεµάχιο      2.700 

 

Πακέτο Νο 10  ---   Είδη Καταψύξεως  (ψάρια - λαχανικά) 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 

Λαχανικά - Τα κατεψυγµένα λαχανικά (σπανάκι, αρακάς,  

Φασολάκια κτλ) να είναι απαλλαγµένα από ζωύφια και άλλες  

ξένες ύλες.  Στη συσκευασία του 1 kg στην οποία να  

αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:  

α) η ονοµασία πώλησης συµπληρωµένη µε την ένδειξη «βαθειάς 

 κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγµένα»   

β) η ηµεροµηνία λήξης  

γ) Ο προσδιορισµός παρτίδας   

δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη µετά  

την απόψυξη».  

Η µεταφορά των προσφεροµένων προϊόντων θα γίνεται µε  

 

Τεµάχιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.800 



 

  

   
  

 

αυτοκίνητα-ψυγεία, τα οποία θα φέρουν καταγραφικά  

θερµόµετρα και θα είναι καθαρά και απολυµασµένα.  

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους  

όρους του κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες  

Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε  

εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων.  

2 

Ανάµικτα λαχανικά - - Τα κατεψυγµένα λαχανικά (ανάµεικτα    

λαχανικά) να είναι απαλλαγµένα από ζωύφια και άλλες ξένες  

ύλες.  Στη συσκευασία του 1 kg στην οποία να αναγράφονται οι  

εξής ενδείξεις:  

α) η ονοµασία πώλησης συµπληρωµένη µε την ένδειξη «βαθειάς 

 κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγµένα»   

β) η ηµεροµηνία λήξης  

γ) Ο προσδιορισµός παρτίδας   

δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη µετά  

την απόψυξη».  

Η µεταφορά των προσφεροµένων προϊόντων θα γίνεται µε  

αυτοκίνητα-ψυγεία, τα οποία θα φέρουν καταγραφικά  

θερµόµετρα και θα είναι καθαρά και απολυµασµένα.  

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους  

όρους του κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες  

Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε  

εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Τροφίµων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεµάχιο 
       500 

3 Σφολιάτα - του σε πλαστική συσκευασία του 1 kg Τεµάχιο        510 

4 Ψάρια - (κροκέτες) Κιλό     1.000 

5 

Ψάρια σε φέτα - Τα προσφερόµενα είδη (βακαλάος, πέρκα, 

 τσιπόυρα, γλώσσα, κ.λ.π.) πρέπει να έχουν συντηρηθεί  

κανονικά, να µη παρουσιάζονται σηµεία αφυδάτωσης  

αποχρωµατισµού ή οσµής µη κανονικής.  

Τα προϊόντα θα µεταφέρονται µε εγκεκριµένα αυτοκίνητα-ψυγεία, 

εφοδιασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα και θα είναι καθαρά 

και απολυµασµένα. Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης.  

Τα κατεψυγµένα ψάρια κατά την παράδοση θα πληρούν τις  

εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την  

Κτηνιατρική και Υγειονοµική νοµοθεσία, τις Αγορανοµικές  

διατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

 

 

 

 

 

Κιλό     1.000 

 

Πακέτο Νο 11  ---   Είδη Οπωροπωλείου 

 

Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν τις προδιαγραφές 

της  Ε.Ε. 

Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωµατικών. 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. 

ΑΧΛΑ∆ΙΑ: Κρυστάλια, Αµπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. 



 

  

   
  

 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Πατάτες Κιλό      1.600 

2 Κρεµµύδια Κιλό         610 

3 Κρεµµυδάκια φρέσκα Κιλό         170 

4 Σκόρδα Κιλό             8 

5 Σπανάκι Κιλό         500 

6 Πράσα Κιλό         300 

7 Λεµόνια Κιλό         500 

8 Μήλα Κιλό         850 

9 Μπανάνες Κιλό         582 

10 Αχλάδια Κιλό         250 

11 Μαϊντανός µατσάκι Τεµάχιο           80 

12 Σέλινο Κιλό           30 

13 Καρότα Κιλό         150 

14 Ντοµάτες Κιλό         990 

15 Αγγουράκια Κιλό         500 

16 Μαρούλια Κιλό         301 

17 Άνηθος µατσάκι Τεµάχιο           79 

 

Πακέτο Νο 12  ---   Είδη Παντοπωλείου 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Γάλα εβαπορέ - λευκό αγελαδινό συµπυκνωµένο εβαπορέ 

 αποστειρωµένο γάλα και κατά προτίµηση εγχώριας 

 παρασκευής σε µεταλλική συσκευασία των 410 gr. 

Τεµάχιο       2.300 

2 

Ιωδιούχο αλάτι - ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό,   

αναλλοίωτο, µε περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον  

97%.  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 1.000 gr. 

Τεµάχιο         200 

3 
Ντοµατακι - ψιλοκοµµένο και κατά προτίµηση  εγχώριας  

παραγωγής σε µεταλλική συσκευασία των 400 gr. 
Τεµάχιο       2.000 

4 

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 συσκευασία –  

χωρίς ίχνος παραβίασης του 1 kg. 

Τεµάχιο         500 

5 

Φασόλια - (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  συσκευασία – 

χωρίς ίχνος παραβίασης των 500gr. 

Τεµάχιο         500 

6 
Ρεβίθια - τυποποιηµένα, να είναι απολύτως καθαρά,  

απαλλαγµένα από κάθε ξένη ύλη.   Να µην παρουσιάζουν  
Τεµάχιο          500 



 

  

   
  

 

οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να  

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίµηση  εγχώριας  

παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος  

παραβίασης των 500 gr 

7 
Άνθος αραβοσίτου - µε γεύση βανίλια και κατά προτίµηση   

εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος 

παραβίασης των 160 gr.    

Τεµάχιο         350 

8 

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 συσκευασία - χωρίς ίχνος  

παραβίασης των 500 gr. 

Τεµάχιο       1.700 

9 

Κοφτά µακαρόνια - 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 συσκευασία - χωρίς ίχνος  

παραβίασης των 500 gr. 

Τεµάχιο       1.700 

10 

Ρύζι κίτρινο - (τύπου µπονέτ)  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 πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος  

παραβίασης του 1 kg. 

Τεµάχιο       1.100 

11 

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 πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος  

παραβίασης του 1 kg. 

Τεµάχιο         850 

12 Ζάχαρη - ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ ποιότητας,  

απαλλαγµένη από ξένες ύλες και κατά προτίµηση  εγχώριας 

 παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος  

παραβίασης του 1 kg. 

Τεµάχιο      2.800 

13 

Πραλίνα  φουντουκιού - εξαιρετική ποιότητα πραλίνα µε  

υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο και  

κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των 

 400 gr. 

Τεµάχιο      1.200 

14 
Λιπαρή ουσία - για επάλειψη, περιεκτικότητας σε λιπαρές 

ύλες άνω των 62% και κάτω του 80%.  Σε πλακάκι  

συσκευασία των 250 gr. 

Τεµάχιο         918 

15 
Χυµός λεµονιού - Στη συσκευασία να γράφεται η 

φράση «άρτυµα λεµονιού» των 420  gr. 
Τεµάχιο         300 

16 
Ξύδι - να προέρχεται από σταφύλι και να µην είναι  

αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει αλκοόλη) σε  

συσκευασία των 350 gr. 

Τεµάχιο         300 

17 

∆ηµητριακά - (όχι σοκολατένια) να µην παρουσιάζουν  

οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως  

καθαρά και απαλλαγµένα από έντοµα, ακάρεα και χωρίς  

χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίµηση  εγχώριας  

παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος  

παραβίασης των 375 gr. 

Τεµάχιο         850 

18 Φρυγανιά τριµµένη - να προέρχεται από κανονικά Τεµάχιο         300 



 

  

   
  

 

παρασκευασµένο άρτο σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος  

παραβίασης των 400 gr. 

19 

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 - χωρίς ίχνος παραβίασης 

του 1 kg. 

Τεµάχιο       1.200 

20 
Μαρµελάδα - κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής χωρίς  

συντηρητικά σε γυάλινη συσκευασία των 380 gr. 
Τεµάχιο          650 

21 
Μπέικιν πάουτερ - φακελάκι σε συσκευασία των 3  

τεµαχίων. 
Τεµάχιο          200 

 22 
Βανίλιες  - συσκευασία πέντε τεµαχίων σε πλαστικό 

δοχειάκι µιας δόσης. 
Τεµάχιο          200 

23 
Χυµοί νέκταρ - χωρίς συντηρητικά κατά προτίµηση   

εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του  1 lt. 
Τεµάχιο          311 

24 
Πιπέρι - απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές σε  

πλαστική συσκευασία των 100 gr. 
Τεµάχιο            29 

25 
Ρίγανη - απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές σε  

πλαστική συσκευασία των 100 gr. 
Τεµάχιο            30 

26 
Κύµινο - απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές σε  

πλαστική συσκευασία των 100 gr. 
Τεµάχιο            29 

27 

Μέλι - ελληνικής παραγωγής. Η ονοµασία «πευκόµελο»  

πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω 

στη συσκευασία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη  

συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραµµάρια, το όνοµα ή η 

εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή 

του συσκευαστή. Η συσκευασία να είναι σε 

γυάλινα βάζα του 1 kg. 

Τεµάχιο         300 

28 
Τσάι του βουνού - ελληνικής παραγωγής. Να είναι  

απολύτως καθαρό και απαλλαγµένο από έντοµα, ακάρεα κτλ 

και συσκευασµένο σε πλαστικό σακουλάκι των 30 gr. 

Τεµάχιο          500 

29 

Κακάο – (σε σκόνη) να είναι απολύτως καθαρό, 

απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζετε  

οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση σε (πλαστική, χάρτινη,  

µεταλλική) συσκευασία των 125 gr. 

Τεµάχιο          300 

30 

Κοµπόστα  - (ροδάκινο)  να είναι απολύτως καθαρό, 

απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζετε  

οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση σε µεταλλική συσκευασία  

των 850 gr. 

Τεµάχιο         850 

31 Χαλβάς –  χύµα σε µορφή µπαστούνι του 1 kg. Τεµάχιο         200 

32 
Ντοµατοχυµός - σάλτσα που να προέρχεται από 

συµπύκνωση χυµού ντοµάτας και κατά προτίµηση   

εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr 

Τεµάχιο         600 

33 
Άχνη ζάχαρη - απαλλαγµένη από ξένες ύλες και κατά  

προτίµηση  εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία –  

χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr. 

Τεµάχιο          200 

34 Ξερή µαγιά - σε συσκευασία των τριών τεµαχίων των 18 gr  Τεµάχιο          250 

Πακέτο Νο 13   ---   Έλαια 

 
α/α Είδος- περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 



 

  

   
  

 

Μέτρησης 

1 
Ελαιόλαδο - ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας 

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

συσκευασία των 5 lt. 

Τεµάχιο           750 

2 
Καλαµποκέλαιο – 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, 

λαµπερό και  άοσµο και κατά προτίµηση  εγχώριας παραγωγής 

σε πλαστική συσκευασία του 1 lt.                 

Τεµάχιο             600 

 

Πακέτο Νο 14   ---   Είδη Καφεκοπτείου 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Nescafe  -  χύµα σε συσκευασία του 1 kg. Κιλό 80 

2 Καφές ελληνικός - χύµα σε συσκευασία του 1 kg. Κιλό 800 

3 Στραγγιστός καφές - χύµα σε συσκευασία του 1 kg. Κιλό 200 

4 Κακάο – σε σκόνη χύµα σε συσκευασία του 1 kg. Κιλό 219 

 

Πακέτο Νο 15   ---   Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Χαρτί υγείας - Α’ ποιότητας, λευκό και λείο. Τα προϊόντα θα 

πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά. Σε 

συσκευασία των 40 τεµαχίων και βάρους 125 gr. το τεµάχιο. 

Πακέτο 600 

2 
Χαρτί κουζίνας - (επαγγελµατικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά και βάρους 1000 

gr.  

Ρολό 640 

3 
Χαρτοπετσέτες - λευκές (εστιατορίου) Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία 

των 750 τεµαχίων ανά πακέτο.   

Πακέτο 440 

4 
Χάρτινα τραπεζοµάντιλα - διαστάσεων 1 x 1,3 m σε 

συσκευασία κιβωτίου των 200 τεµαχίων  
Κιβώτιο 30 

5 
Χειροπετσέτα - ΖΙΚ-ΖΑΚ λευκή σε   4000  

τεµαχίων 
Τεµάχιο 50  

6 
Σάκοι απορριµµάτων - µαύροι (µε το κιλό) διαστάσεων των  

70 x 80 εκ. 
Κιλό 450 

7 
Σακούλες απορριµµάτων - ∆ιαστάσεων 50 x 50cm για 

καλαθάκια σε συσκευασία ρολό των 20 τεµαχίων 
Τεµάχιο 200 

8 

Σακούλες διατήρησης τροφίµων - ∆ιαστάσεων 17 x 23 εκ. Τα 

προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην 

αγορά σε συσκευασία των 50 τεµαχίων. 

Τεµάχιο 200 

9 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων - σε σκόνη.  Τα προϊόντα 

θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε 

συσκευασία των 20 kg. 

Τεµάχιο 50 

10 

Σκόνη καθαρισµού αλάτων για πλυντήριο ρούχων - Τα 

προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην 

αγορά σε συσκευασία των 950 gr. 

Τεµάχιο 20 

11 Λευκαντική σκόνη ρούχων – σε συσκευασία των 300 gr. Τεµάχιο 150 

12 

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων - Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία 

των 4 lt. 

Τεµάχιο 30 



 

  

   
  

 

13 

Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία των 40 

τεµαχίων.  

Τεµάχιο 300 

14 

Λαµπρυντικό πλυντηρίου πιάτων – (υγρό) Τα προϊόντα θα 

πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε 

συσκευασία των 5 lt. 

Τεµάχιο 40 

15 

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων – (σκόνη) Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία 

των 2,5 kg. 

Τεµάχιο 26 

16 

Υγρό πιάτων για πλύσιµο στο χέρι - Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία 

των 4 lt. 

Τεµάχιο 90 

17 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων - (υγρό) Τα προϊόντα θα 

πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε 

συσκευασία των 5 lt. 

Τεµάχιο 100 

18 

Χλωρίνη παχύρευστη – (αρωµατική)  Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία 

των 750 gr. 

Τεµάχιο 360 

19 
Χλωρίνη απλή - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, 

ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt. 
Τεµάχιο 161 

20 

Υγρό γενικού καθαρισµού – (αρωµατικό)  Τα προϊόντα θα 

πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε 

συσκευασία των 4 lt. 

Τεµάχιο 230 

21 

Μπλόκ - για το καζανάκι της τουαλέτας. Τα προϊόντα θα πρέπει 

να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην Ελληνική αγορά σε 

συσκευασία του 1 τεµαχίου 

Τεµάχιο       100 

22 
Υγρό για τζάµια -  Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, 

ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt. 
Τεµάχιο         25 

23 

Απολυµαντικό υγρό τουαλέτας -  Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία 

των 0,750 ml 

Τεµάχιο 120 

24 

Καθαριστική κρέµα για όλες τις επιφάνειες - Τα προϊόντα θα 

πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε 

συσκευασία των 750 gr. 

Τεµάχιο 24 

25 

Υγρό καθαρισµού για µάρµαρα – Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία 

του 1,5 lt.  

Τεµάχιο 24 

26 Βούρτσα µε θήκη τουαλέτας - πλαστική Τεµάχιο 10 

27 Ανταλλακτικό για πιγκάλ - (βούρτσα) πλαστικό Τεµάχιο 30 

28 
Υγρό κρεµοσάπουνο - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, 

ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt. 
Τεµάχιο 50 

29 
Ξεσκονόπανα - ∆ιαστάσεων 32 x 37cm (µεσαίο µέγεθος) σε 

συσκευασία των 3 τεµαχίων.         
Τεµάχιο 40 

30 
Απορροφητική πετσέτα - (τύπου vitex) ∆ιαστάσεων  

20 x 30cm σε συσκευασία του 1 τεµαχίου 
Τεµάχιο 100 

31 
Γάντια κουζίνας - λαστιχένια (Νο 7,5-8) Τα προϊόντα θα πρέπει 

να είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά 
Τεµάχιο 50 

32 

Γάντια µίας χρήσεως - Latex. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία των 

100 τεµαχίων.  

Τεµάχιο 35 

33 
Αποφρακτικό υγρό - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, 

ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία του 1 lt. 
Τεµάχιο 20 

34 Σφουγγάρι πιάτων - µε σύρµα διαστάσεων 12 x 6 cm σε Τεµάχιο 140 



 

  

   
  

 

συσκευασία του 1 τεµαχίου.  

35 
Σύρµα πιάτων - ψιλό και ανοξείδωτο σε συσκευασία του 

 1 τεµαχίου  

Τεµάχιο 
20 

36 
Αλουµινόχαρτο - (επαγγελµατικής χρήσης) σε χάρτινη 

συσκευασία του 1 kg 

Τεµάχιο 
50 

37 
Μεµβράνη τροφίµων – διάφανη, επαγγελµατικής χρήσης σε 

χάρτινη συσκευασία των περίπου 200 µέτρων.   

Τεµάχιο 
70 

38 
Λαδόκολλα φούρνου -  ∆ιαστάσεων 30 m x 30 cm 

(επαγγελµατικής χρήσης) 

Τεµάχιο 
70 

39 Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Τεµάχιο 48 

40 Σκούπα µε κοντάρι πλαστικό Τεµάχιο 21 

41 Ανταλλακτικό σκούπας Τεµάχιο 20 

42 Κοντάρι σκούπας µεταλλικό Τεµάχιο 30 

43 Ξαραχνιάστρα - πτυσσόµενη µε κοντάρι 1,5 µ Τεµάχιο 10 

44 

Μωροµάντηλα – (υγρά) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία των 72 

τεµαχίων. 

Τεµάχιο 
200 

45 

Facial χαρτοµάντηλα - (2 ply) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία των 

150 τεµαχίων  

Τεµάχιο 
50 

46 Σκούπες µε χόρτο - για αυλή και µε κοντάρι Τεµάχιο 10 

47 

Απολυµαντικό επιφανειών κουζίνας - Τα προϊόντα θα πρέπει να 

είναι επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην  αγορά σε συσκευασία 

του 1 lt. 

Τεµάχιο 
20 

48 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - απλή Τεµάχιο 20 

49 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - για το καροτσάκι Τεµάχιο 20 

50 Κουβάς σφουγγαρίσµατος πλαστικός Τεµάχιο 10 

51 Φιαλίδια υγραερίου - τύπου CAMPING Τεµάχιο 200 

52 Συσκευή υγραερίου Τεµάχιο 10 

53 

Οινόπνευµα – (φωτιστικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία του 

0,350 lt. 

Τεµάχιο 
150 

54 

Άκουα φόρτε (κεζάπ) - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε πλαστική 

συσκευασία 0,450 ml.  

Τεµάχιο 
100 

55 

Καθαριστικό υγρό για χαλιά - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι 

επώνυµα, ευρέως διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία των 

750 gr. 

Τεµάχιο 
20 

56 Λεκάνες πλαστικές διάφορα µεγέθη Τεµάχιο 20 

57 
Ποτήρια µιας χρήσεως - πλαστικά µεγάλα σε συσκευασία των 

100 τεµαχίων.  
συσκευασία 200 

58 Καλαµάκια - σπαστά σε συσκευασία των 100 τεµαχίων Τεµάχιο 50 

59 
Πιάτα µιας χρήσεως - πλαστικά µεγάλα σε συσκευασία των 20 

τεµαχίων. 

συσκευασία 
200 

60 
Πιάτα µιας χρήσεως - πλαστικά µεσαία σε συσκευασία των 20 

τεµαχίων. 

συσκευασία 
200 

61 
Κάλαθος απορριµµάτων – πλαστικό για τουαλέτα µε καπάκι 

ποδοκίνητος (τύπου πεντάλ)  

Τεµάχιο 
30 

62 

Εντοµοκτόνα - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυµα, ευρέως 

διαδεδοµένα στην αγορά σε συσκευασία 

των 300 ml 

Τεµάχιο 
40 

63 Υγρό καθαρισµού αλάτων των 500ml Τεµάχιο 50 

64 Υγρό καθαρισµού  για λίπη των 500ml Τεµάχιο 50 



 

  

   
  

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Πακέτο Νο 16   ---   Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Υγρό γενικού καθαρισµού - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 250 

2 Χλωρίνη   παχύρευστη - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 200 

3 Χλωρίνη   λεπτόρευστη  - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 400 

4 Υγρό τζαµιών -συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 250 

5 Υγρό πιάτων - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 100 

6 Κρεµοσάπουνο - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 200 

7 Σφουγγαρίστρα οικιακή -συσκευασία 290 gr Τεµάχιο 80 

8 Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική -συσκευασία 450 gr Τεµάχιο 100 

9 Σκούπα βεντάλια- µαλακή χωρίς κοντάρι Τεµάχιο 90 

10 Φαράσι- µε πλαστικό κοντάρι Τεµάχιο 30 

11 Κοντάρι –µεταλλικό 1,30 cm Τεµάχιο 30 

12 Σφουγγαράκια κουζίνας-συσκευασία 6 τεµαχίων Τεµάχιο 80 

13 Χαρτί υγείας 12άρι-170gr/ρολό Τεµάχιο 1.600 

14 Χαρτί ρολό κουζίνας -συσκευασία 800 gr Τεµάχιο 300 

15 Απορροφητικά πανάκια - συσκευασία 3 τεµαχίων Τεµάχιο 100 

16 Παχύρευστο υγρό WC - συσκευασία 750 gr  Τεµάχιο 70 

 17 ∆ιαλυτικό αλάτων –συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 80 

18 Σάκοι απορριµµάτων -µαύροι του κιλού διαστάσεων 70 x 80 εκ. Κιλό 500 

19 
Σακούλες απορριµµάτων -για καλαθάκια σε ρολό των 20 

τεµαχίων διαστ.50  50 cm 
Τεµάχιο 250 

20 Βούρτσα µε θήκη τουαλέτας πλαστική Τεµάχιο 30 

21 Γάντια µιας χρήσεως σε συσκευασία 100 τεµ.- latex SML Τεµάχιο 100 

22 Ξαραχνιάστρα πτυσσόµενη µε κοντάρι 1.5 cm Τεµάχιο 20 

23 Κουβάς σφουγγαρίσµατος - πλαστικός Τεµάχιο 20 

24 Οινόπνευµα φωτιστικό σε συσκευασία των 0,350 lt Τεµάχιο 200 

25 
Κάλαθος απορριµµάτων για τουαλέτα µε καπάκι ποδοκίνητος 

(τύπου πεντέλ) 
Τεµάχιο 30 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Πακέτο Νο 17   ---   Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Υγρό γενικού καθαρισµού - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 200 

2 Χλωρίνη   παχύρευστη - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 100 

3 Χλωρίνη   λεπτόρευστη  - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 200 

4 Υγρό τζαµιών -συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 150 

5 Υγρό πιάτων - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 40 

6 Κρεµοσάπουνο - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 100 



 

  

   
  

 

7 Σφουγγαρίστρα οικιακή -συσκευασία 290 gr Τεµάχιο 50 

8 Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική -συσκευασία 450 gr Τεµάχιο 70 

9 Σκούπα βεντάλια- µαλακή χωρίς κοντάρι Τεµάχιο 70 

10 Φαράσι- µε πλαστικό κοντάρι Τεµάχιο 30 

11 Κοντάρι -µεταλλικό 1,30 cm Τεµάχιο 25 

12 Σφουγγαράκια κουζίνας-συσκευασία 6 τεµαχίων Τεµάχιο 40 

13 Χαρτί υγείας 12άρι-170gr/ρολό Τεµάχιο 1.500 

14 Χαρτί ρολό κουζίνας -συσκευασία 800 gr Τεµάχιο 250 

15 Απορροφητικά πανάκια - συσκευασία 3 τεµαχίων Τεµάχιο 50 

16 Παχύρευστο υγρό WC - συσκευασία 750 gr  Τεµάχιο 70 

 17 ∆ιαλυτικό αλάτων –συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 50 

18 Σάκοι απορριµάτων -µαύροι του κιλού διαστάσεων 70 x 80 εκ. Κιλό 400 

19 
Σακούλες απορριµµάτων -για καλαθάκια σε ρολό των 20 

τεµαχίων διαστ.50 x 50 cm 
Τεµάχιο 250 

20 Βούρτσα µε θήκη τουαλέτας πλαστική  Τεµάχιο 10 

21 Γάντια µιας χρήσεως σε συσκευασία 100 τεµ.- latex SML Τεµάχιο 40 

22 Ξαραχνιάστρα πτυσσόµενη µε κοντάρι 1.5 cm Τεµάχιο 5 

23 Κουβάς σφουγγαρίσµατος - πλαστικός Τεµάχιο 20 

24 Οινόπνευµα φωτιστικό   σε συσκευασία των 0,350 lt Τεµάχιο 50 

25 
Κάλαθος απορριµµάτων για τουαλέτα µε καπάκι ποδοκίνητος 

(τύπου πεντέλ) 
Τεµάχιο 20 

 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και σε ότι αφορά τρόφιµα θα πρέπει 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 να υπάρχουν σε 

σούπερ µάρκετ και παντοπωλεία . 

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης, η 

οποία θα είναι πάνω από ένα χρόνο από την ηµεροµηνία παράδοσης τους. 

   Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής 

διατροφής να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωµή. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και αποστολής του νέου είδους σε 

αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων επήλθε η οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, δηµότη 

υπάλληλο, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης που προξένησε το 

ακατάλληλο προϊόν.  

 

Γαλακτοκοµικά Είδη 

 

1. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία παστερίωσης και η ηµεροµηνία λήξης 

του προϊόντος  η οποία θα είναι τουλάχιστον 5 ηµέρες για το γάλα, 40 ηµέρες για το 

γιαούρτι και 12 µήνες για το τυρί φέτα και το ηµίσκληρο τυρί 

2. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από το Κώδικα 

Τροφίµων και Ποτών. 

3. Κατά την παράδοση από τον προµηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι 

απαλλαγµένα από χτυπήµατα. 



 

  

   
  

 

4. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε φορτηγά – ψυγεία µε την νόµιµη άδεια στην 

θερµοκρασία που καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και να προέρχονται από 

εγκαταστάσεις η ψυκτικές αποθήκες που έχουν κωδικό αριθµό έγκρισης από την Ε.Ε. 

5. Το τυρί να είναι τυποποιηµένο και συσκευασµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

6. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.  

 

Είδη Κρεοπωλείου  

 

1. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας από επιχειρήσεις που έχουν κωδικό αριθµό 

κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

2. Το Κρέας Μόσχου (από ζώο κάτω των 17 µηνών κατηγορίας E ή U και λίπος 1-2) 

3. Τα κρέατα θα πρέπει να είναι συσκευασµένα και να έχουν σήµανση σύµφωνα µε την 

Κοινοτική Νοµοθεσία και το άρθρο 11του Κώδικα τροφίµων και ποτών. 

4. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις που έχουν 

κωδικό αριθµό Κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων και να σηµαίνονται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία και 

το άρθρο 11 του κώδικα τροφίµων και ποτών. 

5. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασµένα µε άδεια 

από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

6. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.  

 

Είδη Ιχθυοπωλείου  

 

1. Να είναι Α' ποιότητας, τα λαυράκια να είναι 700 γραµµάρια και άνω το τεµάχιο, να είναι 

καθαρισµένα, να µην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσµή και το χρώµα. 

2. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασµένα µε άδεια 

από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

3. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.  

 

 

Είδη Κατεψυγµένων Ιχθύων   

 

1. Να υπάρχει άδεια εγκατάστασης ψυκτικών αποθηκών (µόνο για εµπόρους που µπορούν 

να εµπορεύονται συσκευασµένα ή τυποποιηµένα ζωικά προϊόντα). 

2. Εγγραφή στο µητρώο εµπόρων για τη διακίνηση ζωικών προϊόντων ειδικότερα για 

κατεψυγµένους ιχθύες. 

 

                                                                                                           ∆ράµα     30 / 07 / 2014 

                                                                                                                                         

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

      O Προϊστάµενος του Τµήµατος                                       Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης                                                                                                        

                    Προµηθειών                               Οικονοµικών Υπηρεσιών  

                

 

               Μιλτιάδης Μελιάδης                                                           Ευαγγελία Ζιούτη 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                               

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  
Τηλ:  2521-350630                                                                 

FAX: 25210-23343  

e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr         

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι: 

 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

Πακέτο Νο 1   ---   Γάλα     

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Νωπό αγελαδινό γάλα 1 lt. Λίτρο 26.620 1,00 26.620,00 

Σύνολο 26.620,00 

ΦΠΑ 13% 3.460,60 

Γενικό Σύνολο 30.080,60 

_____________________________________________________________________________________

____ 

Πακέτο Νο 2 --- Τρόφιµα (Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Ζάχαρη - συσκευασία  1kg Τεµάχιο 4200 0,99 4.158,00 

2 Αλάτι - συσκευασία 500 gr Τεµάχιο 4200 0,20 840,00 

3 Αλεύρι - συσκευασία 1 kg Τεµάχιο 4200 0,73 3.066,00 

4 Κριθαράκι - συσκευασία 500 gr Τεµάχιο 4200 0,42 1.764,00 

5 
Ρύζι – (τύπου καρολίνα) 

συσκευασία 1 kg 
Τεµάχιο 4200 1,68 7.056,00 



 

  

   
  

 

6 Μακαρόνια - συσκευασία 500 gr Τεµάχιο 5000 0,42 2.100,00 

7 Φακές  - συσκευασία 500 gr Τεµάχιο 4200 0,81 3.402,00 

8 Φασόλια - συσκευασία 1 kg Τεµάχιο 4200 2,32 9.744,00 

9 Γάλα εβαπορέ – συσκευασία 410 gr. Τεµάχιο 5000 0,56 2.800,00 

10 Ντοµατοχυµό – συσκευασία 500 gr Τεµάχιο 4200 0,45 1.890,00 

11 Μέλι - συσκευασία 450 gr. Τεµάχιο 2100 3,13 6.573,00 

12 
Νέκταρ Πορτοκάλι –  
συσκευασία 1 lt 

Τεµάχιο 4200 1,10 4.620,00 

13 
Πραλίνα φουντουκιού – 
συσκευασία 450 gr. 

Τεµάχιο 2100 1,59 3.339,00 

14 Μαρµελάδα – συσκευασία 500 gr Τεµάχιο 2100 1,23 2.583,00 

15 
Φρυγανιές σταρένιες –  

συσκευασία 250gr. 
Τεµάχιο 3850 0,95 3.657,50 

16 
Άνθος αραβοσίτου –  

 συσκευασία 260 gr. 
Τεµάχιο 2100 1,59 3.339,00 

17 
Κονσέρβα ζαµπόν (χοιρινό) - 

συσκευασία 200 gr 
Τεµάχιο 4200 0,79 3.318,00 

18 
Κονσέβα (σαρδέλα σε λάδι) –  

συσκευασία 100 gr 
Τεµάχιο 4200 1,05 4.410,00 

19 
Τραχανάς ξινός –  
συσκευασία  500 gr. 

Τεµάχιο 2100 1,79 3.759,00 

Σύνολο 72.418,50  

ΦΠΑ 13% 9.414,40  

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 81.832,90  

 

Πακέτο Νο 3   ---   Έλαιο (Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Ελαιόλαδο – σε µεταλλική 

συσκευασία 5 lt 
Τεµάχιο 2100 21,00 44.100,00 

2 
Ηλιέλαιο – σε πλαστική  

συσκευασία 5 lt 
Τεµάχιο 2100 7,68 16.128,00 

Σύνολο 60.228,00  

ΦΠΑ 13% 7.829,64  

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 68.057,64  

 

Πακέτο Νο 4 --- Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

 

Υποπακέτο Νο 4
α
 (∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Χλωρίνη παχύρευστη –  

συσκευασία  4lt 
Τεµάχιο 100 3,70 370,00 



 

  

   
  

 

2 Υγρό τζαµιών - συσκευασία 4lt Τεµάχιο 70 4,00 280,00 

3 Υγρό πιάτων - συσκευασία 4lt Τεµάχιο 65 3,00 195,00 

4 Κρεµοσάπουνο - συσκευασία 4lt Τεµάχιο 85 5,00 425,00 

5 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική - 

συσκευασία 450 gr 
Τεµάχιο 60 3,90 234,00 

6 
Σκούπα βεντάλια – µαλακή χωρίς 

κοντάρι 
Τεµάχιο 50 1,60 80,00 

7 Φαράσι – µε πλαστικό κοντάρι Τεµάχιο 30 2,50 75,00 

8 Κοντάρι – µεταλλικό 1,30 m Τεµάχιο 15 1,80 27,00 

9 
Σφουγγαράκια κουζίνας - 
συσκευασία 6 τεµαχίων 

Συσκευασία 50 2,40 120,00 

10 Χαρτί υγείας - 12άρι - 170gr/ρολο Συσκευασία 600 5,00 3.00,00 

11 
Χαρτί ρολό κουζίνας –  

συσκευασία 5 kg 
Τεµάχιο 70 9,00 630.00 

12 
Χαρτί ρολό κουζίνας –  

συσκευασία 800 gr  
Τεµάχιο 200 1,80 360.00 

13 
Απορροφητικά πανάκια – 

συσκευασία 3τεµαχίων 
Συσκευασία 80              0,90 72,00 

14 
Κουβάδες σφουγγαρίσµατος  -  
πλαστικοί 

Τεµάχιο 5 3,50 17,50 

15 
Πάστα καθαρισµού χεριών – για 

συνεργεία αυτοκινήτων 5 kg 
Τεµάχιο 3 12,00 36,00 

16 
Σκούπες χορτάρινες – µε κοντάρι 

για καθαριότητα 
Τεµάχιο 200 5,00 1.000,00 

17 
Σκούπες µε κοντάρι - για πλύσιµο 

αυτοκινήτων 
Τεµάχιο 5 5,00 25,00 

Σύνολο 6.946,50 

ΦΠΑ 23% 1.597,70 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 8.544,20 

 

 

Υποπακέτο Νο 4
β 

 (∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης)  
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 

Σακούλες – µαύρες πλαστικές (µε το 

κιλό), µεγάλου µεγέθους, 

διαστάσεων 80 x 110  

Κιλό 3000 1,95 5.850,00 

2 

Σακούλες – µαύρες πλαστικές (µε το 

κιλό), µεσαίου µεγέθους, διαστάσεων 

65 x 85 

Κιλό 1500 1,95 2.925,00 

3 

Σακούλες – µαύρες πλαστικές (µε το 

κιλό), µικρού µεγέθους, διαστάσεων 

52 x 75 

Κιλό 1750 1,95 3.412,50 

Σύνολο 12.187,50 

ΦΠΑ 23% 2.803,12 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 14.990,62 

 

 



 

  

   
  

 

Υποπακέτο Νο 4
γ 
 (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού)  

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Σακούλες – ενισχυµένες 60 cm  Κιλό 487 2.50 1.217,50 

Σύνολο 1.217,50 

ΦΠΑ 23% 280,02 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 1.497,52 

 

Σύνολο υποπακέτων Νο 4
α
, 4

β
, 4

γ
  

 

α/α Υποπακέτα Σύνολο 

1 Υποπακέτο Νο 4
α
  6.946,50 

2 Υποπακέτο Νο 4
β
  12.187,50 

3 Υποπακέτο Νο 4
γ
  1.217,50 

Σύνολο  20.351,50 

ΦΠΑ 23% 4.680,84 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 25.032,34 

 

 

 

∆ΕΥΑ∆ 

 

Πακέτο Νο 5   ---   Γάλα 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Νωπό αγελαδινό γάλα 1 lt. Λίτρο 8.280 1,00 8.280,00  

Σύνολο 8.280,00 

ΦΠΑ 13% 1.076,40 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 9.356,40 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

 

Πακέτο Νο 6  ---   Είδη Αρτοποιίας 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Άρτος - τύπου 70%  Κιλό                 8.000    1,60       12.800,00 



 

  

   
  

 

2 
Κουλούρια σουσαµένια - βάρους  

50 gr 
Τεµάχιο                  4.500    0,40         1.800,00 

3 Τσουρέκι - βάρους 0,500 gr Τεµάχιο         400    3,60         1.440,00 

Σύνολο       16.040,00 

ΦΠΑ 13%         2.085,20 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ       18.125,20 

 

Πακέτο Νο 7  ---   Είδη Γαλακτοπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Γιαούρτι  - σε συσκευασία των 

200 gr  
Τεµάχιο     1.285              0,75            963.75 

2 Γάλα –  σε  συσκευασία του 1 lt.  Τεµάχιο     1.600              1,00         1.600,00 

3 Τυρί  – σε συσκευασία των 4 kg.  Τεµάχιο     1.000              8,00         8.000,00 

4 Γάλα – σε  συσκευασία των 2 lt. Τεµάχιο     1.000              2,00         2.000,00 

5 
Ηµίσκληρο τυρί -  σε συσκευασία 

των 3 kg.  
Τεµάχιο        856              9,00         7.704,00 

Σύνολο       20.267,75 

ΦΠΑ 13%         2.634,81 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ       22.902,56 

 

Πακέτο Νο 8  ---   Είδη Ιχθυοπωλείου 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Ψάρια - φρέσκα κατά προτίµηση 

εγχώριας προέλευσης. 
    Κιλό      437,50           16,00        7.000,00 

Σύνολο         7.000,00 

ΦΠΑ 13%            910,00 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ         7.910,00 

 

Πακέτο Νο 9  ---   Είδη Κρεοπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Κρέας - βοοειδές νωπό Α΄ 

 ποιότητας 
Κιλό     1.000            9,00        9.000,00 

2 Χοιρινό - Νωπό Α΄ ποιότητας Κιλό        600            7,00        4.200,00 

3 Πουλερικά - νωπά τύπου 65% Κιλό     1.600            4,50        7.200,00 



 

  

   
  

 

4 

Αυγά  - Α΄ κατηγορίας βάρους  

άνω των 53 gr σε συσκευασία  

των 6 τεµαχίων 

 

Τεµάχιο 
    2.700            0,35           945.00 

Σύνολο       21.345,00                                           

ΦΠΑ 13%         2.774,85   

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ       24.119,85     7.910,

 

 

Πακέτο Νο 10  ---   Είδη Καταψύξεως  (ψάρια - λαχανικά) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 

Λαχανικά - του σε πλαστική  

συσκευασία του 1 kg 

(αρακάς, φασολάκια κλπ) 

Τεµάχιο     1.800            2,80         5.040,00 

2 
Ανάµικτα λαχανικά - του σε  

πλαστική συσκευασία του 1 kg 
Τεµάχιο        500            3,30         1.650,00 

3 
Σφολιάτα - του σε πλαστική  

συσκευασία του 1 kg 
Τεµάχιο        510            3,00        1.530,00 

4 Ψάρια - (κροκέτες) Κιλό     1.000            5,99        5.990,00 

5 
Ψάρια σε φέτα - (πέρκα, γλώσσα, 

βακαλάος κλπ)  
Κιλό     1.000            8,00        8.000,00 

Σύνολο       22.210,00 

ΦΠΑ 13%         2.887,30 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ       25.097,30 

 

 

Πακέτο Νο 11  ---   Είδη Οπωροπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Πατάτες Κιλό      1.600               0,70         1.120,00 

2 Κρεµµύδια Κιλό         610               0,80            488,00 

3 Κρεµµυδάκια φρέσκα  Κιλό         170               5,00            850,00 

4 Σκόρδα Κιλό             8               4,50              36,00 

5 Σπανάκι Κιλό         500               2,00         1.000,00 

6 Πράσα Κιλό         300               2,00            600,00 

7 Λεµόνια Κιλό         500               2,00         1.000,00 

8 Μήλα Κιλό         850               2,60         2.210,00 

9 Μπανάνες Κιλό         582               2,20         1.280,40 

10 Αχλάδια Κιλό         250               3,00            750,00 

11 Μαϊντανός µατσάκι Τεµάχιο           80               0,70              56,00 

12 Σέλινο Κιλό           30               2,50              75,00 

13 Καρότα Κιλό         150               1,50            225,00 

14 Ντοµάτες Κιλό         990               2,00         1.980,00 

15 Αγγουράκια Κιλό         500               3,00         1.500,00 

16 Μαρούλια Κιλό         301               2,00            602,00 



 

  

   
  

 

17 Άνηθος µατσάκι Τεµάχιο          79               0,70              55,30 

Σύνολο        13.827,70 

ΦΠΑ 13%          1.797,60 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ        15.625,30 

 
Πακέτο Νο 12  ---   Είδη Παντοπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Γάλα εβαπορέ - σε µεταλλική  

συσκευασία των 410 gr. 
Τεµάχιο       2.300              0,56         1.288,00 

2 
Ιωδιούχο αλάτι – σε συσκευασία  

 πλαστική των 1.000 gr. 
Τεµάχιο         200 

            

             1,00 

  

           200,00 

3 
Ντοµατάκι - σε µεταλλική  

συσκευασία των 400 gr. 
Τεµάχιο      2.000              1,10         2.200,00 

4 
Φακές (χονδρές)  - σε πλαστική  

συσκευασία του 1 kg. 
Τεµάχιο         500              1,80            900,00 

5 
Φασόλια  (µέτρια) - σε πλαστική  

 συσκευασία των 500gr. 
Τεµάχιο         500              1,85            925,00 

6 
Ρεβίθια - σε πλαστική συσκευασία  

των 500 gr 
Τεµάχιο         500              1,68            840,00 

7 
Άνθος αραβοσίτου - σε χάρτινη  

συσκευασία των 160 gr.    
Τεµάχιο         350              1,55            542,50 

8 
Κριθαράκι – (µέτριο) σε πλαστική 

 συσκευασία των 500 gr. 
Τεµάχιο      1.700              0,42            714,00 

9 
Κοφτά µακαρόνια - σε πλαστική  

συσκευασία των 500 gr. 
Τεµάχιο      1.700              1,20         2.040,00 

10 
Ρύζι κίτρινο - (τύπου µπονέτ)  σε  

πλαστική συσκευασία του 1 kg. 
Τεµάχιο       1.100              1,80         1.980,00 

11 
Ρύζι - (τύπου καρολίνα)  σε  

πλαστική συσκευασία του 1 kg. 
Τεµάχιο         850              1,68         1.428,00 

12 
Ζάχαρη - σε χάρτινη συσκευασία  

του 1 kg. 
Τεµάχιο      2.800              0,99         2.772,00 

13 
Πραλίνα  φουντουκιού - σε  

συσκευασία των 400 gr. 
Τεµάχιο      1.200              2,30         2.760,00 

14 
Λιπαρή ουσία - σε πλακάκι  

συσκευασία των 250 gr. 
Τεµάχιο         918              2,00         1.836,00 

15 
Χυµός λεµονιού - Στη συσκευασία  

των 420  gr. 
Τεµάχιο         300              1,00            300,00 

16 Ξύδι - σε συσκευασία των 350 gr. Τεµάχιο         300              1,00            300,00 

17 
∆ηµητριακά - σε χάρτινη συσκευασία

ίχνος παραβίασης των 375 gr. 
Τεµάχιο         850              6,00         5.100,00 

18 
Φρυγανιά τριµµένη - σε πλαστική  

συσκευασία παραβίασης των 400 gr. 
Τεµάχιο         300              1,00            300,00 

19 
Αλεύρι - σε χάρτινη συσκευασία  

του 1 kg. 
Τεµάχιο       1.200              0,73            876,00 

20 
Μαρµελάδα - σε γυάλινη 

 συσκευασία των 380 gr. 
Τεµάχιο          650              2,00         1.300,00 

21 
Μπέικιν πάουτερ - φακελάκι σε  

συσκευασία των 3 τεµαχίων. 
Τεµάχιο          200              0,80            160,00 



 

  

   
  

 

 22 
Βανίλιες  - συσκευασία πέντε τεµαχίων

πλαστικό δοχειάκι µιας δόσης. 
Τεµάχιο          200              0,80            160,00 

23 
Χυµοί νέκταρ - σε χάρτινη  

συσκευασία του  1 lt. 
Τεµάχιο          311              1,10            342,10 

24 
Πιπέρι - σε πλαστική  

συσκευασία των 100 gr. 
Τεµάχιο            29              1,50              43,50 

25 
Ρίγανη - σε πλαστική συσκευασία  

των 100 gr. 
Τεµάχιο            30              1,50              45,00 

26 
Κύµινο - σε πλαστική συσκευασία  

των 100 gr. 
Τεµάχιο           29              1,50              43,50 

27 Μέλι – σε γυάλινα βάζα του 1 kg. Τεµάχιο         300              7,10         2.130,00 

28 
Τσάι του βουνού - σε πλαστικό  

σακουλάκι των 30 gr. 
Τεµάχιο         500              1,25            625,00 

29 Κακάο –   συσκευασία των 125 gr. Τεµάχιο         300              1,30            390,00 

30 
Κοµπόστα  - (ροδάκινο)  σε  

µεταλλική συσκευασία των 850 gr. 
Τεµάχιο         850              1,30         1.105,00 

31 
Χαλβάς –  χύµα σε µορφή  

µπαστούνι του 1 kg.  
Τεµάχιο         200              7,10         1.420,00 

32 
Ντοµατοχυµός - σε χάρτινη  

συσκευασία των 500 gr 
Τεµάχιο         600              0,45            270,00 

33 
Άχνη ζάχαρη - σε χάρτινη  

συσκευασία των 500 gr. 
Τεµάχιο         200              1,30            260,00 

34 Ξερή µαγιά - των 18 gr σε τριάδα Τεµάχιο         250              1,30            325,00 

Σύνολο        35.920,60 

ΦΠΑ 13%          4.669,68 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ        40.590,28 

 

Πακέτο Νο 13   ---   Έλαια 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Ελαιόλαδο - σε µεταλλική 

συσκευασία των 5 lt. 
Τεµάχιο 750            21,00       15.750,00 

2 
Καλαµποκέλαιο –σε πλαστική 

συσκευασία τοθ 1 lt.                 
Τεµάχιο 600              2,80         1.680,00 

Σύνολο       17.430,00 

ΦΠΑ 13%         2.265,90   

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 19.695,90  

 

Πακέτο Νο 14   ---   Είδη Καφεκοπτείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Nescafe  -  χύµα 1 kg. Τεµάχιο 80          18,00        1.440,00 

2 Καφές ελληνικός - χύµα 1 kg.              Τεµάχιο 800            9,00        7.200,00 



 

  

   
  

 

3 Στραγγιστός καφές - χύµα 1 kg. Τεµάχιο 200          13,00        2.600,00 

4 Κακάο – σε σκόνη χύµα 1.000 gr.  Τεµάχιο 219            7,00        1.533,00 

Σύνολο      12.773,00 

ΦΠΑ 13%        1.660,49 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ      14.433,49 

Πακέτο Νο 15   ---   Λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Χαρτί υγείας - 40 τεµαχίων, Α’ 

ποιότητας 125 gr. το τεµάχιο  
Πακέτο 600 12,00 7.200,00 

2 
Χαρτί κουζίνας -  επαγγελµατικό σε 

συσκευασία των 1000 gr. 
Ρολό 640 

4,00 

 
2.560,00 

3 
Χαρτοπετσέτες – λευκές,  

εστιατορίου των 750 τεµαχίων ανά 

πακέτο 

Πακέτο 440 2,50 1.100,00 

4 
Χάρτινα τραπεζοµάντιλα – κιβώτιο 

των 200 τεµαχίων, διαστάσεων  

1 x 1,3 m 

Κιβώτιο  30 15,00              450,00 

5 
Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ - λευκή 

των 4000 τεµαχίων  
Τεµάχιο 50 15,00              750,00 

6 
Σάκοι απορριµµάτων - µαύροι του 

κιλού διαστάσεων 70 x  80 εκ. 
Κιλό 450 2,00 900,00 

7 
Σακούλες απορριµµάτων - για 

καλαθάκια σε ρολό των 20 τεµαχίων 

∆ιαστάσεων 50 x 50cm 

Τεµάχιο 200 2,00 
 

         400,00 

8 
Σακούλες διατήρησης τροφίµων -

συσκευασία των 50 τεµαχίων, 

διαστάσεων 17 x 23 εκ.  

Τεµάχιο 200 2,00 
              

400,00 

9 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων – σκόνη σε συσκευασία των 

20 kg.   

Τεµάχιο 50 30,00 1.500,00 

10 
Σκόνη καθαρισµού αλάτων για 

πλυντήριο ρούχων – συσκευασία 

των 950 gr. 

Τεµάχιο 20 5.00 
 

  100,00 

11 
Λευκαντική σκόνη ρούχων - 

συσκευασία των 300 gr.  
Τεµάχιο 150 2,20 330,00 

12 
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων  - 

συσκευασία των 4 lt. 
Τεµάχιο 30 5,00   150,00 

13 
Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων -  
συσκευασία των 40 τεµαχίων. 

Τεµάχιο 300 12,00 3.600,00 

14 
Λαµπρυντικό πλυντηρίου πιάτων -  

υγρό σε  συσκευασία των 5 lt.  
Τεµάχιο 40 18,00 720,00 

15 
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων  - σκόνη 

σε  συσκευασία των 2,5 kg.  
Τεµάχιο 26 5,00              130,00 

16 
Υγρό πιάτων - για πλύσιµο στο χέρι 

σε συσκευασία των 4 lt. 
Τεµάχιο 90 3,00 

270,00 

 

17 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου  

πιάτων υγρό σε  συσκευασία των 5 

lt. 

Τεµάχιο 100 10,00          1.000,00 



 

  

   
  

 

18 
Χλωρίνη – παχύρευστη,  αρωµατική 

σε  συσκευασία των 750 gr.   
Τεµάχιο 360 3,00 

           

1.080,00 

19 
Χλωρίνη - απλή σε συσκευασία των 

4 lt. 
Τεµάχιο 161 2,00 322,00 

20 
Υγρό γενικού καθαρισµού  - 
αρωµατικό σε συσκευασία των 4 lt. 

Τεµάχιο 230 4,00            920,00 

21 
Μπλόκ - για το καζανάκι της 

τουαλέτας σε συσκευασία του 1 

τεµαχίου 

Τεµάχιο 100       4,00 
 

          400,00 

22 
Υγρό για τζάµια - σε συσκευασία 

των 4 lt. 
Τεµάχιο 25       4,00              100,00 

23 
Απολυµαντικό υγρό τουαλέτας - σε 

συσκευασία των 0,750 ml 
Τεµάχιο 120 2,70             324,00 

24 
Καθαριστική κρέµα - για όλες τις 

επιφάνειες σε συσκευασία των 0,750 

ml 

Τεµάχιο 24 5,00            120,00 

25 
Υγρό καθαρισµού - για µάρµαρα σε 

συσκευασία των 1,5 lt.  
Τεµάχιο 24 5,60            134,40 

26 
Βούρτσα - µε θήκη τουαλέτας 

πλαστική 
Τεµάχιο 10 5,00              50,00 

27 
Ανταλλακτικό για πιγκάλ - 

πλαστική βούρτσα  
Τεµάχιο 30 5             150,00 

28 
Υγρό κρεµοσάπουνο - σε 

συσκευασία των 4 lt. 
Τεµάχιο 50 5,00              250,00 

29 
Ξεσκονόπανα - µεσαίο µέγεθος, σε 

συσκευασία των 3 τεµαχίων, 

διαστάσεων 32 x 37cm 

Τεµάχιο 40 0,80                32,00 

30 
Απορροφητική πετσέτα -  
(τύπου vitex) σε συσκευασία του 1 

τεµαχίου, διαστάσεων 20 x 30 cm 

Τεµάχιο 100 1,20              120,00 

31 
Γάντια κουζίνας - λαστιχένια  

(Νο 7,5 - 8) 
Τεµάχιο 50 5,00 

250,00 

 

32 
Γάντια µιας χρήσεως σε 

συσκευασία των 100 τεµαχίων - 

Latex.  

Τεµάχιο 35 5,00              175,00 

33 
Αποφρακτικό υγρό -  σε 

συσκευασία του 1 lt. 
Τεµάχιο 20 6,00              120,00 

34 
Σφουγγάρι πιάτων - µε σύρµα σε 

συσκευασία του 1 τεµαχίου, 

διαστάσεων 12 x 6 cm 

Τεµάχιο 140 0,60 
                

84,00 

35 
Σύρµα πιάτων – ψιλό,  ανοξείδωτο  

σε συσκευασία του 1 τεµαχίου  
Τεµάχιο 20 0,70 

                

14,00 

36 
Αλουµινόχαρτο – επαγγελµατική 

συσκευασία του 1 kg.  
Τεµάχιο 50 7,00 

              

350,00 

37 
Μεµβράνη – επαγγελµατική 

συσκευασία των περίπου 200 

µέτρων 

Τεµάχιο 70 4,00              280,00 

38 
Λαδόκολλα φούρνου -

επαγγελµατικής χρήσης διαστάσεων 

30m x 30cm 

Τεµάχιο 70 1,30                91,00 

39 Φαράσι - πλαστικό µε κοντάρι Τεµάχιο 48 2,50              120,00 

40 Σκούπα - µε κοντάρι πλαστικό Τεµάχιο 21 3,50                73,50 



 

  

   
  

 

41 Ανταλλακτικό σκούπας Τεµάχιο 20 2,50                50,00 

42 Κοντάρι σκούπας - µεταλλικό Τεµάχιο 30 1,50                45,00 

43 
Ξαραχνιάστρα - πτυσσόµενη µε 

κοντάρι 1,5 m 
Τεµάχιο 10 3,70                37,00 

44 
Μωροµάντηλα – υγρά σε 

συσκευασία των 72 τεµαχίων. 
Τεµάχιο 200 2,50              500,00 

45 
Facial χαρτοµάντηλα – 2ply, 

συσκευασία των 150 τεµαχίων  
Τεµάχιο 50 4,00              200,00 

46 
Σκούπες - µε χόρτο (για αυλή) 

µε κοντάρι 
Τεµάχιο 10 5,00                50,00 

47 
Απολυµαντικό – για επιφανειών 

κουζίνας σε συσκευασία του 1 lt.  
Τεµάχιο 20 11,00              220,00 

48 
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - 
απλή 

Τεµάχιο 20 3,00                60,00 

49 
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - 
για το καροτσάκι 

Τεµάχιο 20 6,00              120,00 

50 
Κουβάς σφουγγαρίσµατος -  
πλαστικός 

Τεµάχιο 10 3,50                35,00 

51 
Φιαλίδια υγραερίου - τύπου 

CAMPING 
Τεµάχιο 200 1,50              300,00 

52 Συσκευή υγραερίου Τεµάχιο 10 13,00              130,00 

53 
Οινόπνευµα - φωτιστικό σε 

συσκευασία των 0,350 lt. 
Τεµάχιο 150 1,50              225,00 

54 
Άκουα φόρτε - (κεζάπ) σε 

συσκευασία 0,450 ml. 
Τεµάχιο 100 1,00              100,00 

55 
Καθαριστικό υγρό για χαλιά – σε 

συσκευασία των 0,750 ml 
Τεµάχιο 20 11,00              220,00 

56 
Λεκάνες πλαστικές - διάφορα 

µεγέθη. 
Τεµάχιο 20 4,00                80,00 

57 
Ποτήρια µιας χρήσεως - πλαστικά 

µεγάλα µεγέθους σε συσκευασία των 

100 τεµαχίων 

Συσκευασία 200 1,00              200,00 

58 
Καλαµάκια - σπαστά σε συσκευασία 

των 100 τεµαχίων  
Τεµάχιο 50 0,90                45,00 

59 
Πιάτα µιας χρήσεως - πλαστικά 

µεγάλα µεγέθους σε συσκευασία των 

20 τεµαχίων  

Συσκευασία 

 

200 1,20              240,00 

60 
Πιάτα µιας χρήσεως - πλαστικά 

µεσαία µεγέθους σε συσκευασία των 

20 τεµαχίων.  

Συσκευασία 

 

200 1,00              200,00 

61 
Κάλαθος απορριµµάτων - για 

τουαλέτα µε καπάκι ποδοκίνητος 

(τύπου πεντέλ) 

Τεµάχιο 30 4,00              120,00 

62 
Εντοµοκτόνα - σε συσκευασία των 

300 ml 
Τεµάχιο 40 5,00              200,00 

63 
Υγρό καθαρισµού αλάτων – σε 

συσκευασία των  500 ml 
Τεµάχιο 50 2,00 100,00 

64 
Υγρό καθαρισµού για τα λίπη – σε 

συσκευασία των  500 ml 
Τεµάχιο 50 2,00 100,00 

Σύνολο      30.696,90 

ΦΠΑ 23%        7.060,29 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ      37.757,19 



 

  

   
  

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Πακέτο Νο 16  ---   Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Υγρό γενικού καθαρισµού - 

συσκευασία 4 lt 
Τεµάχιο 250  4,00 1.000,00 

2 
Χλωρίνη   παχύρευστη - συσκευασία 

4 lt 
Τεµάχιο 200 3,70 740,00 

3 
Χλωρίνη   λεπτόρευστη  - 

συσκευασία 4 lt 
Τεµάχιο 400 2,00 800,00 

4 Υγρό τζαµιών -συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 250 4,00 1.000,00 

5 Υγρό πιάτων - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 100 3,00 300,00 

6 Κρεµοσάπουνο - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 200 5,00 1.000,00 

7 
Σφουγγαρίστρα οικιακή -συσκευασία 

290 gr 
Τεµάχιο 80 1,80 144,00 

8 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική -

συσκευασία 450 gr 
Τεµάχιο 100 3,90 390,00 

9 
Σκούπα βεντάλια- µαλακή χωρίς 

κοντάρι 
Τεµάχιο 90 1,60 144,00 

10 Φαράσι- µε πλαστικό κοντάρι Τεµάχιο 30 2,50 75,00 

11 Κοντάρι -µεταλλικό1,30 cm Τεµάχιο 30 1,80 54,00 

12 
Σφουγγαράκια κουζίνας-συσκευασία 

6 τεµαχίων 
Τεµάχιο 80 2,40 192,00 

13 Χαρτί υγείας 12άρι-170gr/ρολό Τεµάχιο 1.600 5,00 8.000,00 

14 
Χαρτί ρολό κουζίνας -συσκευασία 

800 gr 
Τεµάχιο 300 1,80 540,00 

15 
Απορροφητικά πανάκια - 

συσκευασία 3 τεµαχίων 
Τεµάχιο 100 0,90 90,00 

16 
Παχύρευστο υγρό WC - συσκευασία 

750 gr  
Τεµάχιο 70 2,70 189,00 

17 ∆ιαλυτικό αλάτων -συσκευασία4lt Τεµάχιο 80 7,00 560,00 

18 
Σάκοι απορριµάτων -µαύροι του 

κιλού διαστάσεων 70 x 80 εκ. 
Κιλό 500 2,00 1.000,00 

19 

Σακούλες απορριµµάτων -για 

καλαθάκια σε ρολό των 20 τεµαχίων 

διαστ.50 x 50 cm 

Τεµάχιο 250 2,00 500,00 

20 
Βούρτσα µε θήκη τουαλέτας 

πλαστική  
Τεµάχιο 30 5,00 150,00 

21 
Γάντια µιας χρήσεως σε συσκευασία 

100 τεµ.- latex SML 
Τεµάχιο 100 5,00 500,00 

22 
Ξαραχνιάστρα πτυσσόµενη µε 

κοντάρι 1.5 cm 
Τεµάχιο 20 3,70 74,00 

23 
Κουβάς σφουγγαρίσµατος - 

πλαστικός 
Τεµάχιο 20 3,50 70,00 

24 
Οινόπνευµα φωτιστικό   σε 

συσκευασία των 0,350 lt 
Τεµάχιο 200 1,50 300,00 



 

  

   
  

 

25 

Κάλαθος απορριµµάτων για 

τουαλέτα µε καπάκι ποδοκίνητος 

(τύπου πεντέλ) 

Τεµάχιο 30 4,00 120,00 

Σύνολο 17.932,00 

ΦΠΑ 23% 4.124,36 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 22.056,36 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Πακέτο Νο 17  ---   Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Υγρό γενικού καθαρισµού - 

συσκευασία 4 lt 
Τεµάχιο 200 4,00 800,00 

2 
Χλωρίνη   παχύρευστη - συσκευασία 

4 lt 
Τεµάχιο 100 3,70 370,00 

3 
Χλωρίνη   λεπτόρευστη  - 

συσκευασία 4 lt 
Τεµάχιο 200 2,00 400,00 

4 Υγρό τζαµιών -συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 150 4,00 600,00 

5 Υγρό πιάτων - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 40 3,00 120,00 

6 Κρεµοσάπουνο - συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 100 5,00 500,00 

7 
Σφουγγαρίστρα οικιακή -συσκευασία 

290 gr 
Τεµάχιο 50 1,80 90,00 

8 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική -

συσκευασία 450 gr 
Τεµάχιο 70 3,90 273,00 

9 
Σκούπα βεντάλια- µαλακή χωρίς 

κοντάρι 
Τεµάχιο 70 1,60 112,00 

10 Φαράσι- µε πλαστικό κοντάρι Τεµάχιο 30 2,50 75,00 

11 Κοντάρι -µεταλλικό1,30 cm Τεµάχιο 25 1,80 45,00 

12 
Σφουγγαράκια κουζίνας-συσκευασία 

6 τεµαχίων 
Τεµάχιο 40 2,40 96,00 

13 Χαρτί υγείας 12άρι-170gr/ρολό Τεµάχιο 1.500 5,00 7.500,00 

14 
Χαρτί ρολό κουζίνας -συσκευασία 

450 gr 
Τεµάχιο 250 1,10 275,00 

15 
Απορροφητικά πανάκια - 

συσκευασία 3 τεµαχίων 
Τεµάχιο 50 0,90 45,00 

16 
Παχύρευστο υγρό WC - συσκευασία 

750 gr  
Τεµάχιο 70 2,70 189,00 

17 ∆ιαλυτικό αλάτων –συσκευασία 4 lt Τεµάχιο 50 7,00 350,00 

18 
Σάκοι απορριµάτων -µαύροι του 

κιλού διαστάσεων 70 x 80 εκ. 
Κιλό 400 2,00 800,00 

19 

Σακούλες απορριµµάτων -για 

καλαθάκια σε ρολό των 20 τεµαχίων 

διαστ.50 x 50 cm 

Τεµάχιο 250 2,00 500,00 

20 
Βούρτσα µε θήκη τουαλέτας 

πλαστική  
Τεµάχιο 10 5,00 50,00 

21 
Γάντια µιας χρήσεως σε συσκευασία 

100 τεµ.- latex SML 
Τεµάχιο 40 5,00 200,00 



 

  

   
  

 

22 
Ξαραχνιάστρα πτυσσόµενη µε 

κοντάρι 1.5 cm 
Τεµάχιο 5 3,70 18,50 

23 
Κουβάς σφουγγαρίσµατος - 

πλαστικός 
Τεµάχιο 20 3,50 70,00 

24 
Οινόπνευµα φωτιστικό   σε 

συσκευασία των 0,350 lt 
Τεµάχιο 50 1,50 75,00 

25 

Κάλαθος απορριµµάτων για 

τουαλέτα µε καπάκι ποδοκίνητος 

(τύπου πεντέλ) 

Τεµάχιο 20 4,00 80,00 

Σύνολο 13.633,50 

ΦΠΑ 23% 3.135,71 

Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ 16.769,21 

 

 

                                                                                                            ∆ράµα     30 / 07 / 2014 

                                                                                                                                         

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

      O Προϊστάµενος του Τµήµατος                                       Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης                                                                              

                    Προµηθειών                               Οικονοµικών Υπηρεσιών  

                

 

 

 

 

               Μιλτιάδης Μελιάδης                                                           Ευαγγελία Ζιούτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1 – Γάλα ∆ήµου ∆ράµας   
                

  

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Λευκό Γάλα –  

1 lt.  
26.620    

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

                   

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 



 

  

   
  

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

                                                    

 

Πακέτο Νο 2   ---   Τρόφιµα (Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  

Παντοπωλείο) του ∆ήµου ∆ράµας 

                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Ζάχαρη – 

1 kg. 

 

4.200 
   

2 
Αλάτι  -  

500 gr. 
4.200    

3 
Αλεύρι -   

1 kg. 
4.200    

4 
Κριθαράκι –  

500 gr. 
4.200    

5 
Ρύζι –  

1 kg. 
4.200    

6 
Μακαρόνια  - 

500gr. 
5.000    

7 
Φακές  -  

500gr. 
4.200    

8 
Φασόλια –  

1 kg. 
4.200    



 

  

   
  

 

9 
Γάλα εβαπορέ - 

410 gr.  
5.000    

10 
Ντοµατοχυµός - 

500 gr 
4.200    

11 
Μέλι –  

450 gr.  
2.100    

12 
Νέκταρ 

Πορτοκάλι –  

1 lt. 

4.200    

13 
Πραλίνα 

φουντουκιού - 

450 gr. 

2.100    

14 
Μαρµελάδα - 

500 gr. 
2.100    

15 
Φρυγανιές –  

250 gr.   
3.850    

16 
Άνθος 

αραβοσίτου –

260 gr.    

2.100    

17 

Κονσέρβα 

ζαµπόν (χοιρινό) 

–  

200 gr. 

4.200    

18 
Κονσέρβα 

(σαρδέλα σε 

λάδι)  - 100 gr. 

4.200    

19 
Τραχανάς ξινός 

– 500 gr. 
2.100    

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

                   

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

                                                  

Πακέτο Νο 3   ---   Έλαια (Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  

Παντοπωλείο) του ∆ήµου ∆ράµας 

                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Α/Α 

            

 

ΕΙ∆ΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο -  5 lt. 
 

__________ % 

 

 

______________________________ 

2 Ηλιέλαιο –  5 lt.                 
 

__________ % 

 

 

______________________________ 

 

                      

 

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  



 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 

Πακέτο Νο 4   ---   Λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ράµας 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

Υποπακέτο Νο 4
α
 (∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών) 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Χλωρίνη 

παχύρευστη –  

4 lt.  

100    

2 
Υγρό τζαµιών - 4 

lt. 
70    

3 

Υγρό πιάτων (για 

πλύσιµο στο χέρι) 

–  

4lt 

65    

4 
Υγρό 

κρεµοσάπουνο -  

4 lt. 

85    

5 
Σφουγγαρίστρα 

επαγγελµατική - 

450 gr 

60    

6 Σκούπα βεντάλια  50    

7 Φαράσι  30    

8 Κοντάρι  15    



 

  

   
  

 

9 
Σφουγγαράκια 

κουζίνας –  

6 τεµαχίων 

50    

10 

Χαρτί υγείας - 12 

τεµαχίων και 

βάρους 170  gr. 

ρολό  

600    

11 
Χαρτί κουζίνας – 

5 kg 
70    

12 
Χαρτί κουζίνας - 

800 gr  
200    

13 
Απορροφητικά 

πανάκια – 

3 τεµαχίων 

80    

14 
Κουβάδες 

σφουγγαρίσµατος  

-  πλαστικοί 

5    

15 

Πάστα 

καθαρισµού 

χεριών – για 

συνεργεία 

αυτοκινήτων 5 kg 

3    

16 

Σκούπες 

χορτάρινες – µε 

κοντάρι για 

καθαριότητα 

200    

 17 

Σκούπες µε 

κοντάρι - για 

πλύσιµο 

αυτοκινήτων 

5    

 

 

 

Υποπακέτο Νο 4
β
 (∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΛΑ 

ΤΙΜΗ  ΚΙΛΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Σακούλες – 

διαστάσεων  

80 x 110 

3.000    

2 
Σακούλες – 

διαστάσεων  

65 x 85 

1.500    

3 
Σακούλες – 

διαστάσεων  

52 x 75 

1.750    

 

         

 

 

 



 

  

   
  

 

Υποπακέτο Νο 4
γ
 (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού) 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΛΑ 

ΤΙΜΗ  ΚΙΛΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Σακούλες 

ενισχυµένες 60 

cm 

487    

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Υποπακέτα Νο 4
α
, 4

β
, 4

γ
)  

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (Υποπακέτα Νο 4
α
, 4

β
, 4

γ
)  

 

 

 

                                         ∆ράµα       /      / 2014 

                                         

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                   (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

                                                    

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 5 – Γάλα ∆ΕΥΑ∆  

                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Λευκό Γάλα 8.280    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

                   

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

                                                    

Πακέτο Νο 6  ---   Είδη Αρτοποιίας του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας 
                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Άρτος –  

1000 gr  
8.000    

2 

Κουλούρια 

σουσαµένια - 

50 gr 

4.500    

3 
Τσουρέκι -   

0,500 gr 
400    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                                          ∆ράµα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                    

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  



 

  

   
  

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Πακέτο Νο 7  ---   Είδη Γαλακτοπωλείου του ΝΠ∆∆ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Γιαούρτι  -  

200 gr  
1.285    

2 
Γάλα – 

1 lt.  
1.600    

3 
Τυρί  – 

4 kg.  
1.000    

4 
Γάλα – 

2 lt. 
1.000    

5 

Ηµίσκληρο 

τυρί -   

3 kg.  

856    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

                   

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 



 

  

   
  

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

 

 

Πακέτο Νο 8  ---   Είδη Ιχθυοπωλείου του ΝΠ∆∆ 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

            

 

       ΕΙ∆ΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Ψάρια - φρέσκα κατά 

προτίµηση εγχώριας 

προέλευσης. 

 

 

      __________ % 

 

 

 

  ________________________________ 

 

 

                   

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

 

Πακέτο Νο 8  ---   Είδη Κρεοπωλείου του ΝΠ∆∆ 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Α/Α 

            

 

       ΕΙ∆ΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Κρέας - βοοειδές νωπό Α΄  

ποιότητος  

 

 

 

      __________ % 

 

 

 

  ________________________________ 

2 
Χοιρινό – νωπό Α΄ ποιότητος  

      __________ % 

 

 

  ________________________________ 

3 
Πουλερικά - νωπά τύπου 

 65% 

 

      __________ % 

 

 

  ________________________________ 

4 
Αυγά  - Α΄ κατηγορίας βάρους  

άνω των 53 gr σε  

συσκευασία των 6 τεµ. 

 

 

      __________ % 

 

 

 

  ________________________________ 

 

                                               ∆ράµα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 



 

  

   
  

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

 

 

Πακέτο Νο 10  ---   Είδη Καταψύξεως  (ψάρια - λαχανικά) του ΝΠ∆∆ 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

            

 

       ΕΙ∆ΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Λαχανικά - 1 kg 

(αρακάς, φασολάκια κλπ) 

 

      __________ % 

 

 

  ________________________________ 

2 Ανάµικτα λαχανικά - 1 kg 
 

      __________ % 

 

 

  ________________________________ 

3 Σφολιάτα - του 1 kg 
 

      __________ % 

 

 

  ________________________________ 

4 Ψάρια - (κροκέτες) 
 

      __________ % 

 

 

  ________________________________ 

5 
Ψάρια σε φέτα - (πέρκα,  

γλώσσα, βακαλάος κλπ)  

 

      __________ % 

 

 

  ________________________________ 

 

          

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  



 

  

   
  

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

 

Πακέτο Νο 11  ---   Είδη Οπωροπωλείου του ΝΠ∆∆ 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πατάτες 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

2 Κρεµµύδια1kg  
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

3 
Κρεµµυδάκια  

φρέσκα 1kg 

 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

4 Σκόρδα 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

5 Σπανάκι 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

6 Πράσα 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

7 Λεµόνια 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

8 Μήλα 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

9 Μπανάνες1kg  
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

10 Αχλάδια 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

11 
Μαϊντανός  

µατσάκι τεµάχιο 

 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

12 Σέλινο1kg   
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 



 

  

   
  

 

13 Καρότα 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

14 Ντοµάτες 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

15 Αγγουράκια1kg  
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

16 Μαρούλια 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

 17 
Άνηθος  

µατσάκι τεµάχιο 

 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

 

 

 

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

 

 

Πακέτο Νο 12  ---   Είδη Παντοπωλείου (τρόφιµα) του ΝΠ∆∆ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Γάλα εβαπορέ – 

 410 gr. 
      2.300    

2 
Ιωδιούχο αλάτι – σε

1.000 gr. 
        200    

3 
Ντοµατάκι –  

 400 gr. 
      2.000    

4 Φακές - 1 kg.         500    

5 
Φασόλια  -  

 500gr. 
        500    

6 
Ρεβίθια -  

500 gr 
         500    

7 
Άνθος  

αραβοσίτου –  

160 gr.    

        350    

8 
Κριθαράκι – 

 500 gr. 
      1.700    

9 
Κοφτά  

µακαρόνια –  

500 gr. 

      1.700    

10 
Ρύζι κίτρινο –  

1 kg. 
      1.100    



 

  

   
  

 

11 
Ρύζι -  

1 kg. 
        850    

12 
Ζάχαρη -  

1 kg. 
     2.800    

13 
Πραλίνα   

φουντουκιού – 

400 gr. 

     1.200    

14 
Λιπαρή ουσία 

 - 250 gr. 
        918    

15 
Χυµός  

λεµονιού –  

420  gr. 

        300    

16 
Ξύδι –  

350 gr. 
        300    

17 
∆ηµητριακά –  

375 gr. 
        850    

18 
Φρυγανιά  

τριµµένη –  

400 gr. 

        300    

19 
Αλεύρι –  

1 kg. 
      1.200    

20 
Μαρµελάδα –  

380 gr. 
         650    

21 
Μπέικιν  

πάουτερ –  

3 τεµαχίων. 

         200    

 22 
Βανίλιες  -  

δοχειάκι µιας  

δόσης. 

         200    

23 
Χυµοί νέκταρ – 

1 lt. 
         311    

24 
Πιπέρι –  

100 gr. 
           29    

25 
Ρίγανη –  

100 gr. 
           30    

26 
Κύµινο –  

100 gr. 
           29    

27 
Μέλι –  

1 kg. 
        300    

28 
Τσάι του 

 βουνού 35 gr. 
         500    

29 
Κακάο –    

125 gr. 
         300    

30 
Κοµπόστα  - 

850 gr. 
        850    

31 
Χαλβάς –   

1 kg.  
        200    

32 
Ντοµατοχυµός – 

500 gr 
        600    



 

  

   
  

 

33 
Άχνη ζάχαρη –  

500 gr. 
         200    

34 
Ξερή µαγιά –  

18 gr σε τριάδα 
         250    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

               

 

                                       ∆ράµα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                            

 

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

                                                    

 

Πακέτο Νο 12  ---   Έλαια του ΝΠ∆∆ 
                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Α/Α 

            

 

ΕΙ∆ΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο -  5 lt. 
 

__________ % 

 

 

______________________________ 

2 Καλαµποκέλαιο  –  1 lt.                
 

__________ % 

 

 

______________________________ 

 

                      

 

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

Πακέτο Νο 14   ---   Είδη Καφεκοπτείου του ΝΠ∆∆  

 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΛΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Nescafe  -   

χύµα 1 kg. 
        80    

2 
Καφές 

ελληνικός - 

χύµα 1 kg.              

      800    

3 
Στραγγιστός 

καφές –  

χύµα 1 kg. 

      200    

4 
Κακάο – σε 

σκόνη 

 χύµα 1.000 gr.  

      219    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

                                      ∆ράµα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  



 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

 

Πακέτο Νο 15   ---   Λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου του ΝΠ∆∆ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Χαρτί υγείας - 

40 τεµαχίων  
600    

2 
Χαρτί κουζίνας -  

1000 gr. 
640    

3 
Χαρτοπετσέτες 

–750 τεµαχίων 

ανά πακέτο 

440    

4 

Χάρτινα 

τραπεζοµάντιλα 

– κιβώτιο των 

200 τεµαχίων 

30    

5 
Χειροπετσέτα 

ΖΙΚ-ΖΑΚ - 

4000 τεµαχίων  

50    

6 

Σάκοι 

απορριµµάτων - 

διαστάσεων  

70 x  80 εκ. 

450    

7 

Σακούλες 

απορριµµάτων – 

∆ιαστάσεων 50 

x 50cm 

200    

8 
Σακούλες 

διατήρησης 

τροφίµων - 

200    



 

  

   
  

 

διαστάσεων  

17 x 23 εκ.  

9 
Απορρυπαντικό 

πλυντηρίου 

ρούχων – 20 kg.  

50    

10 

Σκόνη 

καθαρισµού 

αλάτων για 

πλυντήριο 

ρούχων – 

950 gr. 

20    

11 
Λευκαντική 

σκόνη ρούχων - 

300 gr.  

150    

12 

Μαλακτικό 

πλυντηρίου 

ρούχων  -  

4 lt. 

30    

13 

Ταµπλέτες 

πλυντηρίου 

πιάτων -  

40 τεµαχίων. 

300    

14 

Λαµπρυντικό 

πλυντηρίου 

πιάτων -   

5 lt.  

40    

15 

Αλάτι 

πλυντηρίου 

πιάτων  - 

2,5 kg.  

26    

16 
Υγρό πιάτων –  

4 lt. 
90    

17 

Απορρυπαντικό 

πλυντηρίου  

πιάτων - 

 5 lt. 

100    

18 
Χλωρίνη –  

750 gr.   
360    

19 
Χλωρίνη –  

4 lt. 
161    

20 
Υγρό γενικού 

καθαρισµού  -  

4 lt. 

230    

21 
Μπλόκ –  

 1 τεµαχίου 
100    

22 
Υγρό για τζάµια 

–  4 lt. 
25    

23 
Απολυµαντικό 

υγρό τουαλέτας 

- 0,750 ml 

120    

24 
Καθαριστική 

κρέµα - 0,750 
24    



 

  

   
  

 

ml 

25 

Υγρό 

καθαρισµού - 

για µάρµαρα  

1,5 lt.  

24    

26 
Βούρτσα - µε 

θήκη τουαλέτας 

πλαστική 

10    

27 

Ανταλλακτικό 

για πιγκάλ - 

πλαστική 

βούρτσα  

30    

28 
Υγρό 

κρεµοσάπουνο - 

4 lt. 

50    

29 
Ξεσκονόπανα - 

διαστάσεων  

32 x 37cm 

40    

30 

Απορροφητική 

πετσέτα -  

(τύπου vitex)  

διαστάσεων  

20 x 30 cm 

100    

31 
Γάντια κουζίνας 

- λαστιχένια  

(Νο 7,5 - 8) 

50    

32 
Γάντια µιας - 

100 τεµαχίων - 

Latex.  

35    

33 
Αποφρακτικό 

υγρό -   

1 lt. 

20    

34 

Σφουγγάρι 

πιάτων - 

διαστάσεων  

12 x 6 cm 

140    

35 
Σύρµα πιάτων – 

1 τεµαχίου  
20    

36 
Αλουµινόχαρτο 

–1 kg.  
50    

37 

Μεµβράνη - 

διάφανη 

τροφίµων,  

επαγγελµατικής 

χρήσης των 

περίπου 200 m.  

70    

38 

Λαδόκολλα 

φούρνου - 

διαστάσεων 

30m x 30cm 

70    



 

  

   
  

 

39 
Φαράσι - 

πλαστικό µε 

κοντάρι 

48    

40 
Σκούπα - µε 

κοντάρι 

πλαστικό 

21    

41 
Ανταλλακτικό 

σκούπας 
20    

42 
Κοντάρι 

σκούπας - 

µεταλλικό 

30    

43 
Ξαραχνιάστρα - 

πτυσσόµενη µε 

κοντάρι 1,5 m 

10    

44 
Μωροµάντηλα –

72 τεµαχίων. 
200    

45 
Facial 

χαρτοµάντηλα –

150 τεµαχίων  

50    

46 
Σκούπες - µε 

χόρτο (για αυλή) 

µε κοντάρι 

10    

47 
Απολυµαντικό –

1 lt.  
20    

48 
Ανταλλακτικό 

σφουγγαρίστρας 

- απλή 

20    

49 

Ανταλλακτικό 

σφουγγαρίστρας 

- για το 

καροτσάκι 

20    

50 

Κουβάς 

σφουγγαρί- 

σµατος -  

πλαστικός 

10    

51 

Φιαλίδια 

υγραερίου - 

τύπου 

GAMPING 

200    

52 
Συσκευή 

υγραερίου 
10    

53 
Οινόπνευµα - 

0,350 lt. 
150    

54 

Άκουα φόρτε - 

(κεζάπ) σε 

συσκευασία των 

0,350 ml. 

100    

55 
Καθαριστικό 

υγρό για χαλιά –

0,750 ml 

20    

56 
Λεκάνες 

πλαστικές - 
20    



 

  

   
  

 

διάφορα µεγέθη. 

57 
Ποτήρια µιας 

χρήσεως - 100 

τεµαχίων 

200    

58 

Καλαµάκια - 

σπαστά σε 

συσκευασία των 

100 τεµαχίων  

50    

59 

Πιάτα µιας 

χρήσεως - 

µεγάλα 20 

τεµαχίων  

200    

60 

Πιάτα µιας 

χρήσεως - 

µεσαία µεγέθους 

20 τεµαχίων.  

200    

61 

Κάλαθος 

απορριµµάτων - 

για τουαλέτα µε 

καπάκι 

ποδοκίνητος 

(τύπου πεντέλ) 

30    

62 
Εντοµοκτόνα - 

300 ml 
40    

63 

Υγρό 

καθαρισµού 

αλάτων –  

500 ml 

50    

64 

Υγρό 

καθαρισµού για 

τα λίπη –  

500 ml 

50    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                 

 

 

                                                                                                   (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

 

Πακέτο Νο 16  ---   Λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Υγρό γενικού 

καθαρισµού - 

συσκευασία 4lt 

250    

2 
Χλωρίνη   

παχύρευστη - 

συσκευασία 4lt 

200    

3 
Χλωρίνη   

λεπτόρευστη  - 

συσκευασία 4lt 

400    

4 
Υγρό τζαµιών -

συσκευασία 4lt 
250    

5 
Υγρό πιάτων - 

συσκευασία 4lt 
100    

6 
Κρεµοσάπουνο - 

συσκευασία 4lt 
200    

7 

Σφουγγαρίστρα 

οικιακή -

συσκευασία 

290gr 

80    

8 

Σφουγγαρίστρα 

επαγγελµατική -

συσκευασία 

450gr 

100    

9 
Σκούπα 

βεντάλια- 
90    



 

  

   
  

 

µαλακή χωρίς 

κοντάρι 

10 
Φαράσι- µε 

πλαστικό 

κοντάρι 

30    

11 
Κοντάρι -

µεταλλικό1,30c

m 

30    

12 
Χαρτί υγείας 

12άρι-

170gr/ρολό 

80    

13 

Χαρτί ρολό 

κουζίνας -

συσκευασία 

800gr 

1.600    

14 

Απορροφητικά 

πανάκια - 

συσκευασία 3 

τεµαχίων 

300    

15 

Παχύρευστο 

υγρό WC - 

συσκευασία 

750gr  

100    

16 
∆ιαλυτικό 

αλάτων -

συσκευασία4lt 

70    

17 

Σάκοι 

απορριµάτων -

µαύροι του 

κιλού 

διαστάσεων 

70Χ80εκ. 

80    

18 

Σακούλες 

απορριµµάτων -

για καλαθάκια 

σε ρολό των 20 

τεµαχίων 

διαστ.50Χ50cm 

500    

19 
Βούρτσα µε 

θήκη τουαλέτας 

πλαστική 

250    

20 

Γάντια µιας 

χρήσεως σε 

συσκευασία 

100τεµ.-latex 

SML 

30    

21 
Ξαραχνιάστρα 

πτυσσόµενη µε 

κοντάρι 1.5cm 

100    

22 
Κουβάς 

σφουγγαρίσµατο

ς - πλαστικός 

20    



 

  

   
  

 

23 
Χαρτί υγείας 

12άρι-

170gr/ρολό 

20    

24 

Οινόπνευµα 

φωτιστικό σε 

συσκευασία των 

0,350lt 

200    

25 

Κάλαθος 

απορριµµάτων 

για τουαλέτα µε 

καπάκι 

ποδοκίνητος 

(τύπου πεντέλ) 

30    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 
       

   ∆ράµα       /      / 2014 

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                 

 

 

 

                                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Πακέτο Νο 17  ---   Λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Υγρό γενικού 

καθαρισµού - 

συσκευασία 4lt 

200    

2 
Χλωρίνη   

παχύρευστη - 

συσκευασία 4lt 

100    

3 
Χλωρίνη   

λεπτόρευστη  - 

συσκευασία 4lt 

200    

4 
Υγρό τζαµιών -

συσκευασία 4lt 
150    

5 
Υγρό πιάτων - 

συσκευασία 4lt 
40    

6 
Κρεµοσάπουνο - 

συσκευασία 4lt 
100    

7 
Σφουγγαρίστρα 

οικιακή -συσκευασία 

290gr 

50    

8 
Σφουγγαρίστρα 

επαγγελµατική -

συσκευασία 450gr 

70    

9 
Σκούπα βεντάλια- 

µαλακή χωρίς 

κοντάρι 

70    

10 
Φαράσι- µε πλαστικό 

κοντάρι 
30    

11 
Κοντάρι -

µεταλλικό1,30cm 
25    

12 
Σφουγγαράκια 

κουζίνας-συσκευασία 

6 τεµαχίων 

40    

13 
Χαρτί υγείας 12άρι-

170gr/ρολό 
1.500    



 

  

   
  

 

14 
Χαρτί ρολό κουζίνας 

-συσκευασία 450gr 
250    

15 

Απορροφητικά 

πανάκια - 

συσκευασία 3 

τεµαχίων 

50    

16 
Παχύρευστο υγρό 

WC - συσκευασία 

750gr  

70    

17 
∆ιαλυτικό αλάτων -

συσκευασία4lt 
50    

18 

Σάκοι απορριµάτων -

µαύροι του κιλού 

διαστάσεων 

70Χ80εκ. 

400    

19 

Σακούλες 

απορριµµάτων -για 

καλαθάκια σε ρολό 

των 20 τεµαχίων 

διαστ.50Χ50cm 

250    

20 
Βούρτσα µε θήκη 

τουαλέτας πλαστική  
10    

21 
Γάντια µιας χρήσεως 

σε συσκευασία 

100τεµ.-latex SML 

40    

22 
Ξαραχνιάστρα 

πτυσσόµενη µε 

κοντάρι 1.5cm 

5    

23 
Κουβάς 

σφουγγαρίσµατος - 

πλαστικός 

20    

24 

Οινόπνευµα 

φωτιστικό   σε 

συσκευασία των 

0,350lt 

50    

25 

Κάλαθος 

απορριµµάτων για 

τουαλέτα µε καπάκι 

ποδοκίνητος (τύπου 

πεντέλ) 

20    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

       

   ∆ράµα       /      / 2014 

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                

 

 

                                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή)  

 



 

  

   
  

 

 

 

               
2)   Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθµ. 114/9-4-2014 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,και  όπως  προήλθε από το µε αριθµό 

20243/07-04-2014 Πρακτικό Νο 8 κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ,δηλ. ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ελένη  Βουλγαρίδου ΠΕ-∆ιοικητικού/Οικονοµικού 

2 Γεώργιος Πετσάνης ∆Ε – 
∆ιοικητικού/Οικονοµικού 

3 Ευστράτιος Λαλές ΠΕ-Γεωπόνων 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Ερωτόκριτος Χεριστανίδης ΠΕ-∆ιοικητικού/Οικονοµικού 

2 Αλεξάνδρα  Καρακασίδου   ∆Ε – 

∆ιοικητικού/Οικονοµικού 

3 Μιχαήλ  Ελευθεριάδης ∆Ε – ∆ιοικητικού/Οικονοµικού 

 
 

3)Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 

                  

                
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 419/2014. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


