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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 20/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ: Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ,

Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ   ΤΟΥ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 15-6481.005
60-6481.003

18.248,24
16.647,88

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 28.419,83 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 34.896,12 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Παράρτημα Ι (έντυπα οικονομικής προσφοράς)
6. Παράρτημα ΙΙ (υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών)
7. Παράρτημα ΙΙΙ (ΤΕΥΔ)
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Τ ε χ ν ι κ ή  Έ κ θ ε σ η

 Με την παρούσα μελέτη, η οποία συντάσσεται κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ: 1938/4-7-2018

πρωτογενούς αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 18REQ003423812)

Ορθή Επανάληψη του υπ’αριθμ πρωτοκόλλου 1938/4-7-2018 πρωτογενούς αιτήματος

(ΑΔΑΜ:18REQ003395598), προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου,

αρτοποιείου, οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και έτοιμων γευμάτων για την κάλυψη των

αναγκών των δομών Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ & Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 34.896,12 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%  ή 24%,  ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη, για χρονικό

διάστημα ενός (1)  έτους,  με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του

προϋπολογισμού.

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209  του Ν.  3463/2006  και του

Ν.4412/2016.

Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες τροφίμων:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.842,90 €

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.205,00 €

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 350,00 €

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.135,53 €

Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.259,70 €

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 756,00 €

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 809,50 €

Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)           9.607,50 €

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 4.663,70 €

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 2.440,00 €

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 350,00 €

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό

μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης:

(α) για τις ομάδες Α1 –  Α2 (είδη παντοπωλείου),  Β1 –  Β2 (είδη αρτοποιείου),  Γ1 –  Γ2 (γαλακτομικά

είδη),  Ε1 (είδη αρτοποιείου), Στ1 (γαλακτομικά είδη), Η1 (έτοιμα γεύματα), την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της

κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.

(β) για την ομάδα Ζ1 (είδη οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες

μονάδες,  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 Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

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

της προμήθειας.

Η δαπάνη της προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.419,83 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου

του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» έτους 2018 στον ΚΑ 15-6481.005 «έξοδα λειτουργίας καντίνας ΚΑΠΗ 2018» με το

ποσό των 2.500,00  ευρώ και στον ΚΑ 60-6481.003 «έξοδα τροφίμων Κ.Η.Φ.Η.»  με το ποσό των

2.675,81 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ δαπανών του Νομικού

Προσώπου οικονομικού έτους 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,  αλλά για το σύνολο των

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον μειοδότη, δηλαδή στον υποψήφιο

που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση ή τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω,

ανά ομάδα.

Λαύριο 10.10.2018
Η συντάξασα

Παπαδοπούλου Ευσεβία
ΠΕ Πολιτισμικός Τεχνολόγος και

Επικοινωνιολόγος

Θεωρήθηκε
Λαύριο 10.10.2018

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ
13%

ΑΞΙΑ ΦΠΑ
24%

1. Γάλα πλήρες
συμπυκνωμένο 400 gr 15511600-9 Κουτί 360 0,83€ 298,80€

2. Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg 15831200-4 Τεμάχιο 50 0,72€ 36,00€

3. Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 1kg 15841000-5 Τεμάχιο 20 5,10€ 102,00€

4.
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε
συσκευασία των 200 τμχ.

39221200-9 Συσκευασία  10 1,60€ 16,00€

5.

Καφές καπουτσίνο
espresso αλεσμένος σε
συσκευασία 250 gr
τυποποιημένος

15861000-1 Τεμάχιο 90 3,70€ 333,00€

6.
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 1kg
τυποποιημένος

15861000-1 Κιλό 80 11,50€ 920,00€

7.
Καφές φίλτρου (γαλλικός)
σε συσκευασία 500gr
τυποποιημένος

15861000-1 Τεμάχιο 5 7,30€ 36,50€

8.
Καφές στιγμιαίος τύπου
ΝΕΣ σε συσκευασία 200gr,
τυποποιημένος

15861000-1 Τεμάχιο 60 6,20€ 372,00€

9. Τσάι του βουνού σε
σακουλάκι των 50 gr 15863000-5 Τεμάχιο 20 1,50€ 30,00€

10.
Τσάι σε (συσκευασία 20
φακελάκια μίας χρήσης Χ
1,5gr)

15864100-3 Συσκευασία 30 1,60€ 48,00€

11.

Υποκατάστατο ζάχαρης
(ζαχαρίνη)  σε ταμπλέτες
(συσκευασία 360
ταμπλετών)

15831000-2 Συσκευασία 2 7,00€ 14,00€

12.
Φιαλίδιο βουτανίου,
450gr, για συσκευές
γκαζιού συμβατές με την

09122000-0 Τεμάχιο 90 5,00€ 450,00€
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Campingaz El Greco

13. Φίλτρα χάρτινα Καφέ 1x4
(40τμχ) 15000000-8 Τεμάχιο 2 0,80€ 1,60€

14.
Χαμομήλι (σε συσκευασία
20 φακέλων μιας χρήσης Χ
1,0gr)

15865000-9 Συσκευασία 20 1,30€ 26,00€

15.

Αεριούχο ποτό τύπου cola
(330ml)  σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των
6 τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 60 3,00€ 180,00€

16.

Πορτοκαλάδα χωρίς
ανθρακικό (330 ml) σε
μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 60 3,00€ 180,00€

17.

Αεριούχος πορτοκαλάδα
(330 ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των
6 τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 80 3,00€ 240,00€

18.

Αεριούχο ποτό τύπου
sprite (330ml) σε
μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 65 3,00€ 195,00€

19.
Εμφιαλωμένο νερό 500ml
(σε συσκευασία 24
τεμαχίων)

15981100-9 Συσκευασία 100 3,20€ 320,00€

20. Μέλι ελληνικό θυμαρίσιο
βάρους 900-1000 γρ 15831600-8 Τεμάχιο  4 11,00€ 44,00€

                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 662,80€
                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24%   3.180,10€

                                                                                                                           ΦΠΑ 13% 86,16€
                                                                                                                          ΦΠΑ 24% 763,22€

                                                                                                         Σύνολο με ΦΠΑ 13% 748,96€
                                                                                                         Σύνολο με ΦΠΑ 24% 3.943,32€

                                                                                                        Σύνολο Ομάδας Α1 4.692,28€

ΟΜΑΔΑ Β1. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1.
Κουλούρια γλυκά
(ποικιλία διαφόρων
γεύσεων)

15813000-0 Κιλό 340 8,50€  2.890,00 €

2.

Σφολιατοειδή άριστης
ποιότητας, φρέσκα,
ποικιλία διαφόρων
γεύσεων

15810000-9 κιλό 35 9,00€ 315,00 €

                                                                                                 Σύνολο 3.205,00€
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 769,20€

                                                                                                   Σύνολο Ομάδας Β1 3.974,20€
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              ΟΜΑΔΑ Γ1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ

1 Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 γρ.

15500000-3 Τεμάχιο 250 0,70€ 175,00€

2 Κρέμα Βανίλια από γάλα
αγελάδος, σε πλαστική
συσκευασία 180 γρ.

15500000-3 Τεμάχιο 250 0,70€ 175,00€

Σύνολο 350,00€
Φ.Π.Α. 24% 84,00€

Σύνολο Ομάδας Γ1 434,00€

ΟΜΑΔΑ Δ1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο
400 gr 15511600-9 Κουτί 400 0,83 332,00€

2 Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg 15831200-4 τεμάχιο 45 0,72 32,40€

3
Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 125gr,
τυποποιημένο

15841000-5 Τεμάχιο 5 1,25 6,25€

4
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε συσκευασία
των 200 τμχ

39221200-9 Συσκευασία  3 1,60 4,80€

5
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 485 gr.
τυποποιημένος

15861000-1 Τεμάχιο 30 5,70 171,00€

6 Καφές στιγμιαίος τύπου ΝΕΣ
σε συσκευασία 200gr 15861000-1 Τεμάχιο 6 6,20 37,20€

7

Μαργαρίνη, φυτικής
προέλευσης,soft, με
βούτυρο, σε πλαστικό
κύπελλο 250gr (τύπου Flora)

15431100-9 Τεμάχιο 5 2,00 10,00€

8

Μαρμελάδα ελληνική με
γεύση φρούτων
τυποποιημένη σε
συσκευασία από γυαλί,
βάρους 280 gr. (τύπου Spin
Span)

15332290-3 Τεμάχιο 10 3,00 30,00€

9

Μέλι ελληνικό, θυμαρίσιο,
τυποποιημένο σε κατάλληλη
γυάλινη συσκευασία,
βάρους  900-1000 gr

15831600-8 Τεμάχιο 4 11,00 44,00€

10
Τσάι σε (συσκευασία 20
φακέλων μίας χρήσης Χ
1,5gr)

15864100-3 Συσκευασία 30 1,60 48,00€

11 Φρυγανιές σε συσκευασία 2
τεμαχίων 250-260gr 15821110-3 Συσκευασία 20 1,20 24,00€

12
Χαμομήλι (σε συσκευασία 20
φακέλων μιας χρήσης Χ
1,0gr)

15865000-9 Συσκευασία 30 1,30 39,00€

13 Ψωμί του τοστ (συσκευασία
700 gr) 15811000-6 Συσκευασία  40 1,80 72,00€

14 Τυρί τύπου Gouda σε φέτες, 15000000-8 Συσκευασία  100 2,30
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σε συσκευασία των 200gr 230,00€

15 Ελαιόλαδο 4-5 λίτρων Ά
ποιότητας 15411110-6 Τεμάχιο 2 24,39 48,78€

16 Ξίδι 6 βαθμών, 350 ml 15871110-8 Τεμάχιο 4 0,70 2,80€
17 Αλάτι ψιλό  1000 gr 15872400-5 Τεμάχιο 2 1,65 3,30€

                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 684,78€

                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24% 450,75€

                                                                                                                           ΦΠΑ 13% 89,02€

                                                                                                                           ΦΠΑ 24% 108,18€

                                                                                                        Σύνολο με ΦΠΑ 13% 773,80€

Σύνολο με ΦΠΑ 24% 558,93€

Σύνολο Ομάδας Δ1 1.332,73€

ΟΜΑΔΑ Ε1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΕΟΥ (Κ.Η.Φ.Η ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1 Κουλούρια γλυκά (ποικιλία
διαφόρων γεύσεων) 15813000-0 Κιλό 45 8,50€ 382,50€

2 Κέικ βανίλια-σκολάτα 15813000-0 Κιλό 45 8,00€ 360,00€

3
Σφολιατοειδή άριστης
ποιότητας, φρέσκα, ποικιλία
διαφόρων γεύσεων

15810000-9 Κιλό 45 9,00€
405,00€

4
Ψωμί ολικής αλέσεως, φρέσκο,
ελληνικό άριστης ποιότητας σε
χάρτινη συσκευασία (6×20γρ.).

15810000-9 Κιλό 33 1,70€
56,10€

5
Ψωμί λευκό, φρέσκο, ελληνικό
άριστης ποιότητας σε χάρτινη
συσκευασία (6×20γρ.)

15811100-7 Κιλό 33 1,70€
56,10€

                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 112,20€
                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24% 1.147,50€

                                                                                                                           ΦΠΑ 13% 14,58€
                                                                                                                          ΦΠΑ 24% 275,40€

                                                                                                         Σύνολο με ΦΠΑ 13% 126,78€
                                                                                                         Σύνολο με ΦΠΑ 24% 1.422,90€

Σύνολο Ομάδας Ε1 1.549,68€

ΟΜΑΔΑ ΣΤ1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ

1 Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 γρ. 15500000-3 Τεμάχιο 400 0,70€ 280,00€

2
Κρέμα Βανίλια από γάλα
αγελάδος, σε πλαστική
συσκευασία 180 γρ.

15500000-3 Τεμάχιο 280 0,70€ 196,00€

3

Γιαούρτι εγχώριο φρέσκο αρίστης
ποιότητος, από αγελαδινό γάλα με
3,8%   λιπαρά σε πλαστικό
κεσεδάκι, βάρους 224γρ.

15551300-8 Τεμάχιο 400 0,70€ 280,00€

Σύνολο 756,00€
Φ.Π.Α. 24% 181,44€

Σύνολο Ομάδας Στ1 937,44€
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ΟΜΑΔΑ Ζ1. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ

1 Τομάτες 03221240-0 Κιλό 60 1,10€ 66,00€

2 Αγγούρια 03221270-9 Τεμάχιο 100 0,35€ 35,00€

3 Λάχανο 03221410-3 Κιλό 60 0,35€ 21,00€

4 Καρότα 03221112-4 Κιλό 20 0,65€ 13,00€

5 Μπανάνες 03222111-4 Κιλό 250 1,15€ 287,50€

6 Μήλα στάρκιν 03222320-2 Κιλό 250 1,02€ 255,00€

7 Αχλάδια κρυστάλλια 03222322-6 Κιλό 100 1,32€ 132,00€

Σύνολο 809,50€

ΦΠΑ 13% 105,23€

Σύνολο Ομάδας Ζ1 914,73€

ΟΜΑΔΑ Η1. ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ

1 Κεφτέδες με πατάτες 15894200-3 Τεμάχια 315 3,20€ 1.008,00€

2 Μακαρόνια με κιμά 15894200-3 Τεμάχια 315 3,20€ 1.008,00€

3 Αρακάς με καρότα 15894200-3 Τεμάχια 210 2,55€ 535,50€

4 Φασολάκια με πατάτες 15894200-3 Τεμάχια 210 2,55€ 535,50€

5 Αγκινάρες αλά πολίτα 15894200-3 Τεμάχια 210 2,55€ 535,50€

6 Κοτόπουλο με πλιγούρι 15894200-3 Τεμάχια 210 2,90€ 609,00€

7 Κοτόπουλο με ρύζι 15894200-3 Τεμάχια 210 2,90€ 609,00€

8 Κοτόπουλο με πατάτες
φούρνου

15894200-3 Τεμάχια 210 2,90€ 609,00€

9 Παστίτσιο 15894200-3 Τεμάχια 315 3,80€ 1.197,00€

10 Μουσακάς 15894200-3 Τεμάχια 315 3,80€ 1.197,00€
11 Γίγαντες 15894200-3 Τεμάχια 150 2,80€ 420,00€
12 Φακές 15894200-3 Τεμάχια 160 2,80€ 448,00€
13 Φασολάδα 15894200-3 Τεμάχια 160 2,80€ 448,00€
14 Ρεβίθια 15894200-3 Τεμάχια 160 2,80€ 448,00€

Σύνολο 9.607,50€
Φ.Π.Α. 24% 2.305,80€

Σύνολο Ομάδας Η1 11.913,30€

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
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ΟΜΑΔΑ Α2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο
400 gr 15511600-9 Κουτί 600 0,83 498,00€

2 Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg 15831200-4 Κιλό 60 0,72 43,20€

3
Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 1 kg,
τυποποιημένο

15841000-5 Τεμάχιο 3 5,10 15,30€

4
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε συσκευασία των
200 τμχ.

39221200-9 Συσκευασία  10 1,60 16,00€

5
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 1 kg.
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 130 11,50  1.495,00€

6 Καφές φίλτρου (γαλλικός)
συσκευασία 500γρ 15861000-1 Τεμάχιο 80 7,30 584,00€

7 Καφές στιγμιαίος τύπου ΝΕΣ σε
συσκευασία 200gr 15861000-1 Τεμάχιο 10 6,20 62,00€

8 Κονιάκ σε γυάλινη φιάλη 350 gr 15911000-7 Τεμάχιο 10 5,90 59,00€

9 Τσάι σε (συσκευασία 20
φακέλων μίας χρήσης Χ 1,5gr) 15864100-3 Συσκευασία 40 1,60 64,00€

10
Υποκατάστατο ζάχαρης
(ζαχαρίνη) σε ταμπλέτες
(συσκευασία 360 ταμπλετών)

15831000-2 Τεμάχιο 6 7,00 42,00€

11 Φίλτρα χάρτινα Καφέ 1x4
(40τμχ)

15000000-8 Τεμάχιο 24
0,80

       19,20€

12 Χαμομήλι (σε συσκευασία 20
φακέλων μιας χρήσης Χ 1,0gr)

15865000-9 Συσκευασία 40 1,30        52,00€

13

Αεριούχο ποτό τύπου cola
(330ml)  σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 100 3,00      300,00€

14

Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό
(330 ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 150 3,00      450,00€

15
Αεριούχος πορτοκαλάδα (330
ml) σε μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6 τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 120 3,00      360,00€

16

Αεριούχο ποτό τύπου sprite
(330ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία  80 3,00      240,00€

17 Εμφιαλωμένο νερό 500ml
(συσκευασία 24 τμχ) 15981000-8 Κιβώτιο 100 3,20 320,00€

18

Μέλι ελληνικό, θυμαρίσιο,
τυποποιημένο σε κατάλληλη
γυάλινη συσκευασία, βάρους
900-1000 gr

15831600-8 Τεμάχιο 4 11,00 44,00€

                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 862,00€

                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24% 3.801,70€

                                                                                                                           ΦΠΑ 13% 112,06€

                                                                                                                           ΦΠΑ 24% 912,40€

                                                                                                        Σύνολο με ΦΠΑ 13% 974,06€

Σύνολο με ΦΠΑ 24% 4.714,10€
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Σύνολο Ομάδας Α2 5.688,16€

ΟΜΑΔΑ Β2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  (Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ

1 Κουλούρια γλυκά (ποικιλία
διαφόρων γεύσεων) 15813000-0 Κιλό 250 8,50 2.125,00

3

Σφολιατοειδή άριστης
ποιότητας, φρέσκα,
(ποικιλία διαφόρων
γεύσεων)

15810000-9 Κιλό 35 9,00 315,00

Σύνολο 2.440,00€

Φ.Π.Α. 24% 585,60€

Σύνολο Ομάδας Β2 3.025,60€

ΟΜΑΔΑ Γ2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ

1 Ρυζόγαλο από γάλα
αγελάδος, σε πλαστική
συσκευασία 180 γρ.

15500000-3 Τεμάχιο 250 0,70€ 175,00€

2 Κρέμα Βανίλια από γάλα
αγελάδος, σε πλαστική
συσκευασία 180 γρ.

15500000-3 Τεμάχιο  250 0,70€ 175,00€

Σύνολο 350,00€
Φ.Π.Α. 24% 84,00€

Σύνολο Ομάδας Γ2 434,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 28.419,83 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ): 34.896,12 ΕΥΡΩ

Λαύριο 10.10.2018
Η συντάξασα

Παπαδοπούλου Ευσεβία
Πε Πολιτισμικός Τεχνολόγος και

Επικοινωνιολόγος

Θεωρήθηκε
Λαύριο 10.10.2018

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου &
Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Παπαδοπούλου Ε.
2292 3 20145
2292 0 69130
papadopoulou@lavrio.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΥΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ: K.A.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ.

Προμηθευτής στη συνέχεια θα ονομάζεται ο μειοδότης -  μειοδότες που θα αναδειχθεί –

αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την

εκτέλεση της προμήθειας.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και η διάρκεια ισχύος της είναι ένα (1)  έτος ή

μέχρι τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου, χωρίς

η Αναθέτουσα Αρχή να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών

που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα,

κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά, συντήρηση και διακίνηση των προϊόντων στα σημεία

παράδοσης.

Οι ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές και

δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,  υπό την προϋπόθεση

ότι οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της συνολικής δαπάνης της σύμβασης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 34.896,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 13% ή 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών.

Άρθρο 2

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

ü Του Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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ü Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013

(ΦΕΚ Α΄18)

ü Του Ν.  4314/2014  (Α'  265)  “Α)  Για τη διαχείριση,  τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,  τροποποίηση του ν.  3419/2005 (Α'  297) και άλλες διατάξεις”

και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για

την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

ü Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

ü Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

ü Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»

ü Του Ν.  3886/2010  (Α'  173)  «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»

ü Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

ü Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”

ü Του Ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

ü Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

ü Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

ü Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

Θέματα”

ü Του ΠΔ/τος 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια

έγγραφα και στοιχεία”

ü Του ΠΔ/τος 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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ü Της αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

ü Της αρ. 56902/215/02.06.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1924) του Υπουργού Οικονομίας &

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,  έστω και αν

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών.

3. Η υπ’  αριθμ.  20/2018  μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα

παραρτήματα αυτής.

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

5. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του

διαγωνισμού.

Άρθρο 4

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό

δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ.  Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων,

προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  επί της

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.842,90 €

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.205,00 €

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 350,00 €

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.135,53 €

Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.259,70 €

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 756,00 €

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 809,50 €



14

Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)           9.607,50 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 4.663,70 €

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 2.440,00 €

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 350,00 €

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)  ημέρες μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης,  σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, ήτοι έντεκα (11) μήνες.

Άρθρο 5

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα δέκα (10)

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος

μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,  εφόσον τούτο ζητηθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή,  πριν από τη λήξη της,  με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72  του Ν.4412/2016  κατ'  ανώτατο όριο για

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,  τα

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε

οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,  εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.  Στην τελευταία περίπτωση,  η

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί

Οικονομικοί Φορείς.

Άρθρο 6

Για όλα τα είδη τροφίμων η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη

διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και

η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, με την προσκόμιση τιμολογίων που θα

συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του

άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
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που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δε διαπιστώσει

κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των προϊόντων.

Άρθρο 7

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,  σε κάθε προσφέροντα που έχει

υποβάλει αποδεκτή προσφορά,  σύμφωνα με το άρθρο 100  του Ν.  4412/2016,  εκτός από τον

προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης

επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον

αυτός προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Άρθρο 8

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός

προθεσμίας είκοσι (20)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  Το

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό

(5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία,  κηρύσσεται έκπτωτος,  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε

την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του Ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 9

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που

συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές οφείλουν χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνουν την

εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών,  να εφοδιάσουν τις δομές του Νομικού

Προσώπου με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων.
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Η παραγγελία θα δίνεται στους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικώς. Παραγγελία που θα δίνεται

σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές

να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατωτέρω σημεία:

1. Κτίριο ΚΑΠΗ Κερατέας, οδός Ευεργέτου Κωνσταντίνου Πρίφτη, Κερατέα

2. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερατέας (εντός Κτιρίου ΚΑΠΗ Κερατέας)

3. Κτίριο ΚΑΠΗ Λαυρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου & Συγγρού, Λαύριο

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και στο τέλος κάθε μήνα θα

εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις

τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 10

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα είδη τροφίμων θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις

προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά

που προβλέπουν οι όροι αυτοί, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και κατάλληλα

από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας, κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε,

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω βεβαιώσεων.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και οι δαπάνες αποστολής

των νέων προς αντικατάσταση των ακατάλληλων βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

όσων κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης

της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα,  επιφυλλασόμενης της Υπηρεσίας να

ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή.

Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις

νόμιμες συνέπειες.  Επίσης,  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί

πρόστιμο,  το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που

προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις

νόμιμες συνέπειες.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων,  κηρύσσεται

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές

παραγγελίες.

Άρθρο 11
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Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και

μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 12

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε

δυνατή προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτησή της,  με βάση τις αρχές της

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση

της διαφοράς, τότε για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια κατά τόπο είναι τα

Δικαστήρια της Αθήνας.

Λαύριο 10.10.2018
Η συντάξασα

Παπαδοπούλου Ευσεβία
ΠΕ Πολιτισμικός Τεχνολόγος και

Επικοινωνιολόγος

Θεωρήθηκε
Λαύριο 10.10.2018

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου &
Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Παπαδοπούλου Ε.
2292 3 20145
2292 0 69130
papadopoulou@lavrio.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι Α’  ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων &
Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Να τηρούν τα εθνικά και διεθνή
πρότυπα ποιότητας. Να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας
τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης.
Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή,
κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας
ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ).

Σε όλα τα προϊόντα, οι συσκευασίες να μη φέρουν σχισίματα ή ελαττώματα.

Αλάτι ψιλό σε συσκευασία 1000  gr,  σε ειδική πλαστική σακούλα,  αναλλοίωτη χωρίς ίχνος
παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο 400  gr  πλήρες άριστης ποιότητας,  μερικώς αποβουτυρωμένο που
αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με ¼ μέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου.

Ελαιόλαδο, αγνό παρθένο Α΄ ποιότητας, εγχώριο, τυποποιημένο και σφραγισμένο σε κατάλληλο
μεταλλικό δοχείο των 4 – 5 λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση
και την ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, που να πληρεί τους όρους των
αγορανομικών διατάξεων

Ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική ψιλή 1kg, άριστης ποιότητας ελληνικής παραγωγής, απαλλαγμένη από
ξένες ύλες τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία.  Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

Κακάο ρόφημα σε σκόνη 125γρ ή 1kg, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

Καλαμάκια ροφήματος, πλαστικά, χρωματιστά, σπαστά, εξαιρετικής ποιότητας, σε συσκευασία των
200 τεμαχίων.

Καφές καπουτσίνο espresso αλεσμένος, σε συσκευασία των 250 gr τυποποιημένος και
συσκευασμένος με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
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Καφές ελληνικός σε συσκευασία 485 γρ και 1kg τυποποιημένος  με πλούσιο καϊμάκι, έντονο άρωμα,
διαλεκτούς κόκκους, ισορροπημένη γεύση, συσκευασμένος με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

Καφές φίλτρου (γαλλικός) σε συσκευασία 500gr τυποποιημένος και συσκευασμένος με ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους, απαλλαγμένος από ξένες ύλες.

Καφές στιγμιαίος τύπου ΝΕΣ σε συσκευασία 200gr τυποποιημένος και συσκευασμένος με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστο 1 έτους.

Κονιάκ (αλκοολούχο ποτό)  σε γυάλινη φιάλη των 350gr,  με αναγραφόμενη ευκρινώς την
ημερομηνία λήξης και την προέλευση.

Μαργαρίνη τύπου soft (κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί), σε συσκευασία πλαστικό κύπελλο των
250gr,  άριστης ποιότητας,  φυτικής προέλευσης με βούτυρο,  με 60%  λιγότερα κορεσμένα λιπαρά
από το βούτυρο αγελάδος. Συσκευασία τυποποιημένη, σφραγισμένη αεροστεγώς και επιπλέον
καπάκι φύλαξης. Εξωτερικά θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών. Προϊόν αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης (τύπου
Flora).

Μαρμελάδα ελληνική με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας,  τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία από γυαλί, βάρους 280gr. Να αποτελείται 100% από φρούτα και χυμούς φρούτων και
να μην περιέχει συντηρητικά και χρώματα. Να είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Προϊόν αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης (τύπου Spin
Span).

Μέλι ελληνικό, αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά,
τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους  900-1000gr. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφονται ευδιάκριτα η ονομασία, τα συστατικά, η προέλευση, τα γραμμάρια, το όνομα ή η
εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή.

Ξίδι αρίστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, βάρους 350 ml.
Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

Τσάι του βουνού, χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων και συντηρητικά σε συσκευασία των 50gr.

Τσάι σε ατομικά φακελάκια (συσκευασία 20 φακελάκια Χ 1,5gr), χωρίς προθήκη τεχνητών
αρωμάτων και συντηρητικά.

Τυρί κίτρινο τύπου gouda,  εγχώριο σε φέτες,  άριστης ποιότητας συσκευασμένο κατάλληλα με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Προϊόν ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά.

Υποκατάστατο ζάχαρης (ζαχαρίνη)  σε ταμπλέτες (συσκευασία 360 ταμπλετών).

Φιαλίδιο βουτανίου, 450gr, για συσκευές γκαζιού συμβατές με την Campingaz El Greco.

Φίλτρα καφέ χάρτινα, διαστάσεων 1Χ4, σε συσκευασία των  40 τεμαχίων.

Φρυγανιές άριστης ποιότητας,  τυποποιημένες σε αεροστεγή συσκευασία 2 τεμαχίων,  βάρους 250-
260gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία
λήξης.

Ψωμί για τοστ, σίτου, σε συσκευασία των 700gr, το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα
πληροί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία
λήξης.
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Χαμομήλι, για παρασκευή ροφήματος, τυποποιημένο σε ατομικά φακελάκια (συσκευασία 20
φακελάκια Χ 1,0gr).

Αεριούχο ποτό τύπου cola  (330ml),  τυποποιημένο,   σε μεταλλική ή πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων. Να είναι ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.

Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό (330 ml), τυποποιημένη, σε μεταλλική ή πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων. Να είναι ευρέως διαδεδομένη στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.

Αεριούχος πορτοκαλάδα (330 ml) τυποποιημένη, σε μεταλλική ή πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων. Να είναι ευρέως διαδεδομένη στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.

Αεριούχο ποτό τύπου sprite  (330ml),  τυποποιημένο,  σε μεταλλική ή πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων. Να είναι ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.

Εμφιαλωμένο νερό σε πλαστικό μπουκάλι των 500ml,  σε συσκευασία 24  τεμαχίων.   Το προϊόν να
είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος,  να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις και να μην περιέχει πρόσθετες
ουσίες. Στο μπουκάλι να αναγράφονται ο αριθμός έγκρισης, η ημερομηνία λήξεως, το PH, η
αγωγιμότητα, η πηγή υδροληψίας, η εμφιάλωση, η ολική σκληρότητα, τα ανιόντα, τα κατιόντα.

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Κεικ βανίλια-σοκολάτα

Κουλούρια γλυκά (ποικιλία διαφόρων γεύσεων), άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες και
ανεπιθύμητες οσμές.

Σφολιατοειδή (αλμυρά και γλυκά), άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, φρέσκα, ποικιλία
διαφόρων γεύσεων.

Ψωμί ολικής αλέσεως, φρέσκο, ελληνικό άριστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία (6×20γρ.)

Ψωμί λευκό, φρέσκο, ελληνικό άριστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία (6×20γρ.)

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος, σε πλαστική συσκευασία 180 gr, από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα,
άριστης ποιότητας.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης.

Κρέμα Βανίλια από γάλα αγελάδος,  σε πλαστική συσκευασία 180  gr,  από 100%  φρέσκο ελληνικό
γάλα, άριστης ποιότητας. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης.
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Γιαούρτι, εγχώριο φρέσκο αρίστης ποιότητος,  αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από
αγελαδινό γάλα με 3,8%  λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι,
βάρους 224γρ.,  με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία
λήξης

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Αγγούρια φρέσκα  αρίστης ποιότητας, πράσινα, μετρίου μεγέθους

Αχλάδια κρυσταλλία εγχώρια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ζουμερά και γλυκά, μετρίου
μεγέθους

Καρότα φρέσκα, Ελληνικά αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά, μετρίου μεγέθους, τραγανά

Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, μετρίου μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα)

Μήλα στάρκιν εγχώρια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού μεγέθους.

Τομάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους, κατάλληλες
για επιτραπέζια κατανάλωση  κατάλληλες για σαλάτα

ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Αγκινάρες αλά πολίτα, (λαδερό) μαγειρεμένες με αγνά και φρέσκα υλικά, (αγκινάρες, πατάτες,
κρεμμύδια, καρότα,  μυρωδικά και ελαιόλαδο) συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 350 gr, σε
συσκευασία  κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τις υγειονομικές διατάξεις

Αρακάς με καρότα, (λαδερό) μαγειρεμένα με αγνά και φρέσκα υλικά,(αρακά, καρότα, κρεμμύδια,
μυρωδικά και ελαιόλαδο) συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 350 gr, σε συσκευασία
κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
υγειονομικές διατάξεις

Γίγαντες, μαγειρεμένοι με αγνά και φρέσκα υλικά, φασόλια γίγαντες αρίστης ποιότητας ντομάτα,
μυρωδικά και ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία
κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
υγειονομικές διατάξεις

Κεφτέδες με πατάτες, μαγειρεμένα με αγνά και φρέσκα υλικά, τα κεφτεδάκια (50% της μερίδας) με
κιμά ανάμικτο(μοσχάρι και χοιρινό με λίγα λιπαρά), πατάτες καλής ποιότητας, μυρωδικά και
ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία  κατάλληλη για ζέσταμα
σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές διατάξεις.

Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου, μαγειρεμένο με φρέσκο κοτόπουλο(50% της μερίδας),  πατάτες,
μυρωδικά και ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία
κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
υγειονομικές διατάξεις

Κοτόπουλο με πλιγούρι, μαγειρεμένο με φρέσκο κοτόπουλο(50% της μερίδας), πλιγούρι σίτου,
μυρωδικά και ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία
κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
υγειονομικές διατάξεις
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Κοτόπουλο με ρύζι, μαγειρεμένο με φρέσκο κοτόπουλο(50% της μερίδας), ρύζι, μυρωδικά και
ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία  κατάλληλη για ζέσταμα
σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές διατάξεις

Μακαρόνια με κιμά, μαγειρεμένα με αγνά και φρέσκα υλικά, με κιμά μοσχαρίσιο, ντομάτα,
μακαρόνια, μυρωδικά και ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε
συσκευασία  κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τις υγειονομικές διατάξεις

Μουσακάς, μαγειρεμένος με αγνά και φρέσκα υλικά, (κιμά, μελιτζάνες, τυρί, γάλα, αυγά
μπαχαρικά και ελαιόλαδο), συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία
κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
υγειονομικές διατάξεις

Παστίτσιο, μαγειρεμένο με αγνά και φρέσκα υλικά, (κιμά, μακαρόνια, τυρί, γάλα, αυγά  μπαχαρικά
και ελαιόλαδο), συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία  κατάλληλη για
ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές
διατάξεις

Ρεβίθια, μαγειρεμένα με αγνά και φρέσκα υλικά, ρεβίθια αρίστης ποιότητας, κρεμμύδι και
ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία  κατάλληλη για ζέσταμα
σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές διατάξεις

Φακές, μαγειρεμένες με αγνά και φρέσκα υλικά, φακές αρίστης ποιότητας ντομάτα, μυρωδικά και
ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία  κατάλληλη για ζέσταμα
σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές διατάξεις

Φασολάδα, μαγειρεμένη με αγνά και φρέσκα υλικά, φασόλια αρίστης ποιότητας ντομάτα, καρότα,
μυρωδικά και ελαιόλαδο, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 400 gr, σε συσκευασία
κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
υγειονομικές διατάξεις

Φασολάκια με πατάτες, (λαδερό) μαγειρεμένα με αγνά και φρέσκα υλικά,(φασολάκια, πατάτες,
κρεμμύδια,  μυρωδικά και ελαιόλαδο) συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες των 350 gr, σε
συσκευασία  κατάλληλη για ζέσταμα σε φούρνο και σε μικροκύματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τις υγειονομικές διατάξεις

Λαύριο 10.10.2018
Η συντάξασα

Παπαδοπούλου Ευσεβία
Πε Πολιτισμικός Τεχνολόγος και

Επικοινωνιολόγος

Θεωρήθηκε
Λαύριο 10.10.2018
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