
         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος  24/10/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. πρωτ : -  36065   - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 
              ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  
ΤΗΛ : 213 2139819- Fax : 2108142421 
     
                                                         

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση   α) της δαπάνης 21.000 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α β) της διάθεσης   
                 πίστωσης και γ) των τεχνικών προδιαγραφών για τη «Προµήθεια τροφίµων,  
                 φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής υγιεινής» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο     
                 Του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Σχετ.: Υπ’ αριθµ. 181/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα 
«Έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων, φρέσκων φρούτων, ειδών ατοµικής υγιεινής και 
αναλώσιµων ειδών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
:Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Την υπ’αριθµ.3/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 
2. Το  άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «….η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την   
     έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός  
     από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό  
     συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης  
     προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε  
     εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις……».  
3. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 
4. Το Ν.2286/95 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 
5. Την υπ’αριθµ.181/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
6. Την υπ’αριθµ. 14/9-9-2013 απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού     
    Παντοπωλείου  
 
Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση::  
 
1.  Της δαπάνης και της  διάθεσης της πίστωσης  συνολικού ποσού 21.000 € συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.15.6473.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών 
προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε.2013  
 
2. Των τεχνικών  προδιαγραφών όπως καταγράφονται στη µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Κοινωνικής προστασίας Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού,  η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.                                                                     
   

 Συντάκτης Η Προϊσταµένη  Η Αντιδήµαρχος 
 Παιδείας 

 και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ονοµ/µο  Μπακαφούκα 

Ανδριανή - Μιράντα 
Σαραντάκη Θεοδώρα 

Υπογραφή    

Ηµερ/νία    

 



 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3 Τµήµα Προµηθειών  

4. Τµήµα Λογιστηρίου 

5. ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           
 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 
ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ.ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  
ΤΗΛ : 213 2139819- Fax : 2108142421 

 
 
 
Θέµα: «Προµήθεια τροφίµων, φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής υγιεινής     
              για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & 

ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 21.000,00 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Άνοιξη 24/10/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 
              ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : : Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  
ΤΗΛ : 213 2139819- Fax : 2108142421  
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
«Προµήθεια τροφίµων, φρέσκων φρούτων και ειδών ατοµικής υγιεινής για το 
Κοινωνικό  Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου » Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 
21.000,00€ (συµπ/νου ΦΠΑ) 
 
 
 Η παρούσα µελέτη, συνολικού προϋπολογισµού 21.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ συντάσσεται  προκειµένου να διεξαχθεί η προµήθεια 
τροφίµων, φρέσκων φρούτων και ειδών ατοµικής υγιεινής ώστε να καλυφθούν 
οι ανάγκες των άπορων οικογενειών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου για τους υπόλοιπους µήνες του έτους 2013.  
 
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό 
διαγωνισµό και κατάθεση σφραγισµένων προσφορών .Κριτήριο κατακύρωσης  
αποτελεί η χαµηλότερη τιµή, ή η µεγαλύτερη έκπτωση, στη  µέση τιµή λιανικής 
πώλησης  του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής (κατά 
περίπτωση) . 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6473.0002 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων ειδών 
προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισµού του δήµου ο.ε. 
2013 
 
Τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα γα την χρήση 
που προορίζονται. Αυτά θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία και τους Κανονισµούς του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονοµικές και 
κοινοτικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Ε.Ο.Φ. και του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και το παρόν τεύχος τεχνικών  
προδιαγραφών. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει το δικαίωµα να 
ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης 
όλων των παραπάνω, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 
Τα χορηγούµενα είδη θα προέρχονται από Ελληνικές Επιχειρήσεις. Η µεταφορά τους 
θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα καθαρά και απολυµασµένα. Σε όλες τις συσκευασίες 
τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης, η οποία θα πρέπει να 
είναι πάνω από ένα χρόνο από την ηµεροµηνία παράδοσής τους. Ακόµα, όλα τα 



προς προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα στην Ελληνική αγορά, 
αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.  
 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τµηµατικά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα κατά την παράδοση δεν 
καλύπτουν τους ανωτέρω όρους (π.χ. συσκευασία διαρρηγµένη, µικρός χρόνος 
ανάλωσης, κ.λ.π.), να τα αντικαταστήσει µε υπόδειξη της υπηρεσίας άµεσα και χωρίς 
επιβάρυνση του ∆ήµου. Εννοείται πως την ίδια υποχρέωση (αντικατάσταση) διατηρεί 
ο προµηθευτής και για τα προϊόντα που η κατάστασή τους δεν είναι εµφανής  λόγω 
της συσκευασίας (π.χ. αλεύρι) και ευρεθούν αλλοιωµένα. Ενώ για κάθε παράβαση 
των συµβατικών αλλά και υγειονοµικών υποχρεώσεων του προµηθευτή, ο ∆ήµος 
διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα της περαιτέρω κατά νόµο αξίωσης αποζηµίωσης 
(θετικής και αποθετικής) αλλά και της ποινικής τους δίωξης και τιµωρίας. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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∆/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 
              ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  
ΤΗΛ : 213 2139819- Fax : 2108142421  

            Άνοιξη, 24/10/2013 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 I. ΤΡΟΦΙΜΑ 
 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και 
σαφείς περιγραφές των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονοµασία προϊοντος, 
κ.λ.π.) µε γνώµονα ότι πρόκειται για ανοικτό διαγωνισµό τα είδη θα πρέπει να 
παραδίδονται έτοιµα προς χρήση χωρίς απόβαρο µε κριτήριο κατοχύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή,  ή τη µεγαλύτερη έκπτωση, στη  µέση τιµή λιανικής πώλησης  του 
∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής (κατά περίπτωση) . 
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να παράγεται και να 
συσκευάζεται στην Ελλάδα να αναγράφει 
«εξαιρετικά παρθένο» µε οξύτητα 0-1, που 
λαµβάνεται µηχανικά µε έκθλιψη των ελαίων, 
χωρίς καµία άλλη επεξεργασία ως ορίζει το 
άρθρο 71 του κώδικα τροφίµων και ποτών  
(Κ.Τ.Π.) σε συσκευασία φιάλης 2lt. Ακόµα θα 
πρέπει να παρέχεται βεβαίωση ασφάλειας και 
ποιότητας του προϊόντος.  

2 ΑΛΕΥΡΙ Το αλεύρι θα πρέπει να είναι προϊόν σίτου για 
όλες τις χρήσεις. Να παράγεται και να 
συσκευάζεται στην Ελλάδα σε χάρτινη 
συσκευασία του ενός κιλού. Να µην είναι 
υγροποιηµένο ή σβολιασµένο, να µην 
παρουσιάζει καµία οσµή και γενικά να 
συµµορφώνεται µε τα όσα ορίζει το άρθρο 104 
του Κ.Τ.Π. 

3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ & 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 
ΜΕΤΡΙΟ) 

Τα ζυµαρικά θα πρέπει να είναι από 100% 
σιµιγδάλι, πλούσια σε γλουτένη και νερό 
ξηραινόµενα εντός ειδικών θαλάµων µε ελαφρά 
θέρµανση και σε υγιεινές συνθήκες. να µην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και να είναι 
σε αεροστεγή συσκευασία των 500γρ. και χώρα 
παρασκευής τους η Ελλάδα σύµφωνα µε τα 
όσα ορίζει το άρθρο 115 του Κ.Τ.Π..  

4 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ) 

Το ρύζι θα πρέπει να είναι πλήρως 
επεξεργασµένο, να µην έχει θραύσµατα κόκκων 



σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία 
θραύσµατα µεγέθους κατώτερου του µισού 
ακεραίου κόκκου µέχρι 3% κατά βάρος. Να 
είναι λευκού χρώµατος φυσικού της ποικιλίας 
και να µην περιέχει κόκκους κίτρινους ή άλλων 
αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5%. 
Να µην περιέχει υγρασία ανώτερη του 15-16%. 
Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται στη 
κατανάλωση αυτούσια. 
Να µην παρουσιάζει καµία οσµή, να µην 
περιέχει υγρασία και να είναι σε αεροστεγή 
συσκευασία των 500γρ. Επί της συσκευασίας 
θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Α’ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ» σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το 
άρθρο 101 του Κ.Τ.Π... 

5 ΌΣΠΡΙΑ (ΦΑΚΕΣ, 
ΦΑΣΟΛΙΑ, 
ΡΕΒΙΘΙΑ) 

Τα όσπρια θα πρέπει να παράγονται στην 
Ελλάδα, να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν 
τους εξής όρους σύµφωνα µε το άρθρο 121 του 
Κ.Τ.Π.: 
 α)  υγρασία και οι πηκτικές ουσίες στους 105 
βαθµούς C δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες 
του 14%.   
β) πρέπει να είναι ώριµα, φυσιολογικού 
χρώµατος, στιλπνά και να µην είναι 
συρρικνωµένα, απαλλαγµένα  πρακτικά κάθε 
ξένης πρόσµιξης διαφόρων καρπών, χωµάτων, 
ξυλαριών, ζιζανίων, κόκκων δηµητριακών, κλπ.  
γ) απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης 
ή οργανικής ουσίας. ∆εν επιτρέπεται να 
περιέχουν κόκκους που έχουν προσβληθεί από 
ακάραια σε ποσοστό άνω  του 5%  
δ) κατά το βράσιµο µε νερό πρέπει να 
παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 
Τέλος θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε 
αεροστεγή συσκευασία των 500γρ. 

6 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ Οι φρυγανιές να είναι σίτου, άριστης ποιότητα, 
τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική και 
αεροστεγή συσκευασία 500γρ. Πρέπει να 
προέρχονται από κανονικά παρασκευασµένο 
άρτο και να µην περιέχουν πρόσθετες 
χρωστικές ουσίες σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το 
άρθρο 113 του Κ.Τ.Π.. 

7 ΖΑΧΑΡΗ Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, ψιλή 
κρυσταλλική, φυσικό προϊόν, σε χάρτινη 
συσκευασία του ενός κιλού και γενικά να 
συµµορφώνεται µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 
64 του Κ.Τ.Π. 

8 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ  
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ  

Τα δηµητριακά θα είναι σιτάρι ολικής αλέσεως, 
µε και χωρίς σοκολάτα, να έχουν 
περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15% και να µην 
παρουσιάζουν καµία οσµή και υγρασία. Θα 
πρέπει να είναι πλαστική αεροστεγή σακούλα 
συσκευασµένη σε χάρτινη συσκευασία των 
375γρ. και γενικά να συµµορφώνονται µε τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. 

9 ΧΥΜΟΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ  

Θα πρέπει να είναι «ελαφρά συµπυκνωµένος 
χυµός ντοµάτας» να έχει δηλαδή υποστεί 



ελαφρά συµπύκνωση ώστε τα στερεά 
συστατικά που προέρχονται από το χυµό να 
είναι τουλάχιστον 6%, σε χάρτινη συσκευασία 
(Τetra Pak) των 500γρ. και να µην περιέχει 
συντηρητικά και γενικά να συµµορφώνονται µε 
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π..  

10 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ Θα πρέπει να είναι συµπυκνωµένο αγελαδινό 
γάλα, ελάχιστου λίπους 7,5% και σε ολικά 
στερεό υπόλειµµα  γάλακτος τουλάχιστον  25%, 
άριστης ποιότητας, χωρίς συντηρητικά, 
συσκευασµένο σε µεταλλικό κουτί των 410γρ. 
και γενικά να συµµορφώνεται µε τα όσα 
ορίζονται στο παράρτηµα Ι του άρθρου 80α του 
Κ.Τ.Π. 

11 ΑΛΑΤΙ Το αλάτι να είναι κλασικό φυσικό ιωδιούχο για 
µαγείρεµα  λευκού χρώµατος, να αναφέρεται το 
ποσοστό πρόσθετου ιωδιούχου καλίου και η 
υγρασία του να µην υπερβαίνει το 1% σε φιάλη 
των 500γρ. στην οποία να αναγράφεται µε 
µεγάλα γράµµατα «ΙΩ∆ΙΟΥΧΟ ΑΛΑΤΙ» και 
γενικά να συµµορφώνεται µε τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 38 του Κ.Τ.Π. 

   
 

 
ΙΙ. ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 

 
Τα χορηγούµενα φρέσκα φρούτα, αποκλειστικά πορτοκάλια και µήλα, πρέπει να είναι Α΄ 
ποιότητας, πρόσφατης ή συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών 
από έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς µώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και 
ζηµιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγµένα από χώµα και ορατά 
ίχνη λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε 
µεταφορά και µεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να 
µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. 
Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµείξεις διάφορων ποιοτήτων, 
ανεξάρτητα ποικιλίας. Να µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο, να 
συµµορφώνονται όπως ορίζει το άρθρο 119 του Κ.Τ.Π. και να παραδίδονται σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις 

          
 
 
 
 

 
ΙΙΙ. ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 
Τα προς προµήθεια είδη ατοµικής υγιεινής θα πρέπει να έχουν αριθµό γνωστοποίησης 
από τον ΕΟΦ σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να 
περιέχουν ουσίες µε αντιφλεγµονώδη και υποαλλεργική δράση και να µην έχουν 
δοκιµαστεί σε ζώα. Να φέρουν µε ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες ενδείξεις 
όπως π.χ. όνοµα, εταιρική επωνυµία, διεύθυνση εκπροσώπου, χώρα προέλευσης κ.λ.π. 
Για την ασφάλεια του καταναλωτή κατά τη χρήση δεν θα πρέπει να καλύπτονται τα 
συστατικά µε αυτοκόλλητες ετικέτες. 

 
 
 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΣΑΠΟΥΝΙ Σαπούνι για όλο το σώµα, σε συσκευασία ενός 
τεµαχίου σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία, 
βάρους 100γρ. (διάφορα αρώµατα)  

2 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (ΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΜΑΛΛΙΑ) 

Σαµπουάν για όλους τους τύπους µαλλιών σε 
συσκευασία 400ml (διάφορα αρώµατα) 

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΡΟΛΟ (∆ΙΠΛΟ) 

Χαρτί υγείας, γκοφρέ, λείο, απαλό πλήρως 
απορροφητικό σε χάρτινη ή πλαστική 
συσκευασία των 115 γρ. 
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4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

 (Ενδεικτικές τιµές µονάδας ανά είδος) 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙ∆Η  
 

Ο υπολογισµός των ενδεικτικών τιµών σε κάποια τρόφιµα (ελαιόλαδο και φρούτα) της 
παρούσας µελέτης έγινε βάσει των ∆ελτίων πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής- 
∆/σης Ανάπτυξης, Τµήµα εµπορίου & τουρισµού, µηνών Αυγούστου –Σεπτεµβρίου 2013. Οι 
τιµές των υπόλοιπων ειδών προέκυψε από τη µέση τιµή πώλησης τροφίµων και ειδών 
παντοπωλείου, όπως προέκυψε από διενεργηθείσα σχετική έρευνα αγοράς κατά τον τρέχοντα 
µήνα (Σεπτέµβριο 2013). Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρξει 
αύξηση κατά 15%-20% λόγω της πιθανής αύξησης των ωφελούµενων του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου. 

 
Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ 

 
 

   Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

1 ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

2 λίτρο 800 * * 

2 ΑΛΕΥΡΙ  1 κιλό 900 1,15€ 1.035€ 

3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6) 

500 γρ. 1000 0,90€ 900€ 

4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 
ΜΕΤΡΙΟ) 

500 γρ. 900 0,80€ 720€ 

5 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ) 

500 γρ. 900 1,19€ 1.071€ 

6 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 γρ. 900 1,05€ 945€ 

7 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500γρ. 800 1,20€ 960€ 

8 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 γρ. 500 1,60€ 800€ 

9 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό 800 1,00€ 800€ 

10 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  375 γρ. 500 2,50€ 1.250€ 



ΑΠΛΑ ΚΑΙ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

11 ΧΥΜΟΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

500 γρ. 900 0,60€ 540€ 

12 ΡΕΒΙΘΙΑ  500 γρ. 800 1,05€ 840€ 

13 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ. 800 0,95€ 760€ 

14 ΑΛΑΤΙ 500 γρ. 600 0,55€ 330€ 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ:17.263,00€ 
 

ΙΙ. ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ 

ΣΜΟΣ 

1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 1 κιλό 800 * *  

2 ΜΗΛΑ 1 κιλό 800 * *  

          
                                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ:1.922,00€ 

 
 

ΙΙΙ. ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 

1 ΣΑΠΟΥΝΙ 100 γρ. 800 0.70€ 560€ 

2 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (ΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΜΑΛΛΙΑ) 

400 ml  350 2,50€ 875€ 

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΡΟΛΟ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
8 ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ) 

115 γρ. 
ΤΟ ΚΑΘΕ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

120 
ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 

8 ΡΟΛΛΩΝ 

2,80€          336 € 

                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ: 1.771€ 
Γενικό Σύνολο: 20.956€ 

 
*Στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό δεν υπάρχει η τιµή ελαιολάδου και φρέσκων φρούτων γιατί για τα 
συγκεκριµένα προϊόντα θα πρέπει οι προµηθευτές να δώσουν προσφορά σύµφωνη µε την µέση λιανική 
τιµή πώλησης 
 

 
 Συντάκτης Η Προϊσταµένη  Η Αντιδήµαρχος 

 Παιδείας 
 και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ονοµ/µο  Μπακαφούκα 
Ανδριανή - Μιράντα 

Σαραντάκη Θεοδώρα 

Υπογραφή    

Ηµερ/νία    



 


