
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Πάτρα:   26/5/2022  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                       Αρ.Πρωτ:  43280 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                            

ΤΜ. ΠΡΟΜ. & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Κατσάρη Ιωάννα                                                                               

Τηλ.: 2613 610249                                                   

Fax:  2613 610258                                                                 

E-mail: katsari@patras.gr      

                                              

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ο Δήμος Πατρέων προβαίνει στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση της προμήθειας 

«ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΟΠΟΙΕΙΟΥ, 

ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.252,26€ (συμπ/νου ΦΠΑ) 

CPV:15000000-8, βάσει της αριθ. Ξ.1/2022 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (χαμηλότερη τιμή)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ήτοι, την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιο ποσοστό) στη νόμιμα 

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

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας 

Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 

Ν.3438/2006, για τις ομάδες: οπωροκηπευτικά, κρέατα & πουλερικά, κατεψυγμένα ψάρια, 

λαχανικά & ελαιολάδου. Ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων: παντοπωλείου & 

αρτοποιείου, μειοδότης θα θεωρηθεί αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά κατηγορία ειδών στις τιμές της παρούσας μελέτης 

όπως παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για το σύνολο της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.  

 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, τις έγγραφες σφραγισμένες προσφορές 

σας, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου, έως την Παρασκευή 03-6-2022 και ώρα 

13:00. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα υποβάλλουν προσφορές σε ενιαίο 

έντυπο προσφοράς. 
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Οι προσφορές που θα υποβληθούν σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο, στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων (Πλατεία Γεωργίου Α’ 15-17, Μέγαρο Λόγου & 

Τέχνης (ισόγειο) ΤΚ 26221, Πάτρα, θα φέρουν την ένδειξη:  

Προς τον ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Προσφορά του …………..  

για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΙΟΥ, ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» CPV:15000000-8, 

Αρ. Μελέτης Ξ.1/2022 της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, 

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 03/06/2022. 

Η οικονομική  προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για έξι (6) μήνες από 

την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

 Οι προσφορές συμμετοχής υποβάλλονται, επί αποδείξει, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο – κύριος φάκελος προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 και 

παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

Εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

1. Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 

αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της αριθμό μελέτης Ξ.1/2022. 

2. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της αριθμό μελέτης  Ξ.1/2022. 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 

που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

● Έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αριθμ. Ξ.1/2022 Μελέτης και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

● Τα στοιχεία που έχω αναφέρει είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

● Δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1,2 και του άρθρου 74 

του Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 23 του Ν. 4782/2021). 

 

 

 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

 
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
IOANNA KATSARI
Ημερομηνία: 2022.05.26
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Προσοχή:Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 το δικαίωμα 

συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 

σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και 

κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 

του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι εκ προθέσεως απατηλά, η ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 

βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 4782/2021). Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση , η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Συνημμένα υποβάλλεται η Μελέτη Ξ.1/2022 της Δ/νσης Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & Πληροφόρησης. 

 

Πληροφορίες: κα Ιωάννα Κατσάρη,  τηλ: 2613 610249.  

         

         

               Με εντολή Δημάρχου 

      Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη      

                                                   Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

      Δήμητρα Σπηλιοπούλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                           Αριθμ. Μελέτης: Ξ. 1/2022 

Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία                                                              

Τηλ. 2613 610114 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

CPV: 15000000-8 

ΠΡΑΞΗ: « Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνων 

Φιλοξενίας », ΚΩΔ. ΟΠΣ «5000738» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική 

Ελλάδα 2014-2020» 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 34.252,26 ΕΥΡΩ 

Κ.Α. Προϋπολογισμού Εξόδων: 60-7341.80017  (ΕΣΠΑ – ΞΕΝΩΝΑΣ) 

Περιεχόμενα: 

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνική περιγραφή 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς                

ΜΑΙΟΣ 2022 

                                                                           

 Ευρωπαϊκή Ένωση   

 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

 Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

 Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                           Αριθμ. Μελέτης: Ξ. 1/2022 

Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία                                                

Τηλ. 2613 610114 

 

        «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 CPV: 15000000-8 

ΠΡΑΞΗ: « Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνων 

Φιλοξενίας », ΚΩΔ. ΟΠΣ «5000738» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική 

Ελλάδα 2014-2020» 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1                                                                                                                                                                   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών για την ανάπτυξη και λειτουργία  του Ξενώνα 

Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών με κωδ. ΟΠΣ «5000738» με χρηματοδότηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Η διαδικασία για την 

ανάδειξη προμηθευτή θα γίνει με απευθείας ανάθεση. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (χαμηλότερη τιμή)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ήτοι, την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιο ποσοστό) στη νόμιμα 

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

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας 

Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 

του Ν.3438/2006, για τις ομάδες: οπωροκηπευτικά, κρέατα & πουλερικά, κατεψυγμένα 

ψάρια, λαχανικά & ελαιολάδου. Ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων: παντοπωλείου 

& αρτοποιείου, μειοδότης θα θεωρηθεί αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά κατηγορία ειδών στις τιμές της παρούσας μελέτης όπως 

παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για το σύνολο της κάθε ΟΜΑΔΑΣ  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
            Για τις ΟΜΑΔΕΣ : 

Β. Οπωροπωλείου  
Γ. Κρεοπωλείου 
Ε. Κατεψυγμένων Ψαριών, λαχανικών & ελαιολάδου 
μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε 
ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό (%) στην  Μέση Λιανική Τιμή* για το σύνολο της κατηγορίας 
του είδους της κάθε ΟΜΑΔΑΣ 
 *Μέση Λιανική Τιμή : όπως αυτή ορίζεται κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών από τα Δελτία 

Πιστοποίησης του αρμοδίου τμήματος (Δελτίο Τιμών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος).  

            Για τις ΟΜΑΔΕΣ: 
Α. Παντοπωλείου,  
Δ. Αρτοποιείου,  
μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) ανά κατηγορία ειδών στις τιμές της μελέτης όπως παρουσιάζονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό για την κάθε ΟΜΑΔΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

O ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας, χρηματοδοτείται 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και αναλύεται ως 

ακολούθως:    

ΟΜΑΔΑ Α. 

Α1: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ME Φ.Π.Α. 13% στο ποσό των 15.195,00 €  

Α2: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ME Φ.Π.Α. 24% στο ποσό των 3.974,08 € 

 

ΟΜΑΔΑ Β. 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  στο ποσό των 3.606,39 € 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.  

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α 13% στο ποσό των 4.649,95 € 

 

ΟΜΑΔΑ Δ. 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% στο ποσό των 3.248,75 € 

 

ΟΜΑΔΑ E. 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 
στο ποσό των 3.578,09 € 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

-  ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 13%  :          26.794,85 ΕΥΡΩ 

   Φ.Π.Α.  13%   :                          3.483,33 ΕΥΡΩ 

………………………………………………………………………………………….. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 13%    30.278,18 ΕΥΡΩ 

 

-  ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΠΑ  24%  :                                3.204,90 ΕΥΡΩ        

Φ.Π.Α. 24%              769,18 ΕΥΡΩ  

………………………………………………………………………………………...... 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%   :                                     3.974,08 ΕΥΡΩ 
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Κ.Α. Προϋπολογισμού Εξόδων: 60-7341.80017  (ΕΣΠΑ – ΞΕΝΩΝΑΣ) 

 

Η δέσμευση θα είναι πολυετής και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2022 με ποσό 14.985,39 €  και τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 

με ποσό 19.266,87 €, με συνολική δέσμευση  : 34.252,26 ΕΥΡΩ (συμπερ. ΦΠΑ) 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

● του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
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● Του άρθρου 58 του N.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α /7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

● Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/13-7-2010) : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις. 

● Του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτεία ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

● Του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 

της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

● Του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/1509-2011 «Περί Σύστασης 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις».  

● Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες». 

● Την αριθ. Πρωτ. 50660/30-8-2019 (ΑΔΑ:ΨΕΞΜΩΞΙ-ΡΥ4) Απόφαση 

Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του», της υπ’ αρ. 66843/21.11.2019 (ΑΔΑ:6ΓΗΕΩΞΙ-ΑΥΣ) 

Απόφασης Δημάρχου Πατρέων σχετική με «Μεταβίβαση αρμοδιότητας και 
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εξουσιοδότηση υπογραφής Τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη», της υπ’ αρ. 

66842/21.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΠΨΖΩΞΙ-ΟΞΘ) Απόφαση Δημάρχου Πατρέων 

σχετική με «Μεταβίβαση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής 

Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης» και τις υπ’ αρ. 38616/31-08-2020 

(ΑΔΑ:6ΑΓ0ΩΞΙ-ΞΙ5) & 62088/30-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΧΠΠΩΞΙ-4Θ7) Αποφάσεις 

Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του». 

● Την με αριθμό πρωτ. 5.726/19-5-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης:1.070 Β για τη διάθεση και δέσμευση ποσού  (συμπερ. Φ.Π.Α) σε βάρος του 

Κ.Α. Προϋπολογισμού Εξόδων: 60-7341.80017. (Δαπάνες για κάλυψη του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

●  Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνική περιγραφή 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς     

 

Οι προσφορές συμμετοχής υποβάλλονται, επί αποδείξει, στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Πατρέων ( Πλατεία Γεωργίου Α’, Αριθ.17, κτίριο Μέγαρου Λόγου και Τέχνης -ισόγειο, 

τ.κ.26221 ), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο – κύριος φάκελος προσφοράς, σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 92 και παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία, Ταχυδρομική Δ/νση, 

Τηλέφωνο, Fax&E-mail ) (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/2016) 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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Οι προσφορές συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Αντίγραφα δημοσίων, ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων (πάντα ευκρινή) 

προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26.03.2014. 

 

Εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

 

1. Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 

αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της αριθμό μελέτης Ξ.1/2022. 

2. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της αριθμό μελέτης  Ξ.1/2022. 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. Στην 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που υποβάλλει η ένωση οικονομικών 

φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται 

ότι: 

● Έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αριθμ. Ξ.1/2022 Μελέτης και των τεχνικών 

προδιαγραφών 

● Τα στοιχεία που έχω αναφέρει είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση 

των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

● Δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1,2 και του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 23 του Ν. 4782/2021 ) 

 

Β. Αξιολόγηση προσφορών 

Οι προσφορές συμμετοχής αποστέλλονται, επί αποδείξει, στην Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Προσφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 
όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την αριθ. 261/15-05-2020, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ: ΨΨΣΧΩΞΙ-851). 
 

Γ. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης Προσφορών ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 29 του Ν. 4782/2021), όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 

έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  (άρθρο 22 του Ν. 4782/2021). Τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) προσκομίζονται, επί αποδείξει, 

σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών και είναι τα εξής:   

1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

►  τα φυσικά πρόσωπα 

► στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ετερόρρυθμων 

Εταιρειών (Ε.Ε.), ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές τους, 

► τις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής). 

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του φυσικού ή 

νομικού προσώπου, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό 

πρόσωπο προσκομίζει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του ενώ εάν είναι 

νομικό πρόσωπο Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις  

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
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δήλωση Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους.  

5) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται είτε πληρεξούσιο είτε 

η νόμιμη γι΄ αυτό εξουσιοδότηση, η οποία μάλιστα πρέπει να φέρει και τη 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος ενώ εάν είναι νομικό 

πρόσωπο υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

6) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που υποβάλλει η ένωση οικονομικών 

φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Επισημαίνεται: ► οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που προσκομίστηκαν είναι πλαστά, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

(χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) σύμφωνα με το άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 4782/2021). Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης 

(άρθρο 43 παρ.6 του Ν. 4782/2021). 

ΑΡΘΡΟ 6 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι 

απαραίτητο για τον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  
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Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή σε 

άλλες απαιτήσεις απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή 

ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λπ., επί 

αποδείξει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.2 του Ν.4412/2016 

(άρθρο 45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα αναφερόμενα 

στην 3η παράγραφο, του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 4 

του Ν.4412/2016 (άρθρο 45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

O χρόνος διάρκειας της σύμβασης ή απόφασης κατακύρωσης θα είναι από 01/06/2022 

έως 30/09/2023, συνολικά δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και όχι 

πέραν της 30/09/2023 ( Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-

Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000738 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / αρ. πρωτοκ. 3457/31-08-2020, έγγραφο 

Π.Δ.Ε. / ΑΔΑ: 6ΨΑ47Λ6-3ΤΗ ). 

Τόπος παράδοσης ορίζεται η διεύθυνση Αλέξανδρου Παπαναστασίου και Ναπολέοντα Ζέρβα 6. 

 

Ο χρόνος παράδοσης είναι είκοσι (20) ημέρες από την παραγγελία των ειδών. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί η 

υπαιτιότητα του Δήμου, ή από κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά 

αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
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Κατά την παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών εξετάζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά αυτών, από την αρμόδια επιτροπή. Οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί 

εγγράφως από τη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και αφορά στη μη 

τήρηση των όρων της παρούσας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση διόρθωσή του. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενη προμήθεια δεν ανταποκρίνεται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των προμηθευόμενων ειδών και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

ΆΡΘΡΟ 9 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10                                                                                                                  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται από την οικονομική υπηρεσία του 

Δήμου στο όνομα του προμηθευτή, μετά την παραλαβή των  προμηθευόμενων ειδών και 

εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση 

και την ποιότητά τους αντίστοιχα. Φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν 
όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο 
βαρύνουν όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.13% ή 24% που βαρύνει το Δήμο.

  

 

ΑΡΘΡΟ 11           

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 (άρθρο 

45 παρ. 4 του Ν.4782/2021). 

β) στην περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 (άρθρο 

103 παρ. 1γ.  του Ν.4782/2021).. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203  του Ν.4412/2016 (άρθρο 103 

του Ν.4782/2021)., επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του 

αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

Ανωτέρα Βία 
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 

να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου μετά: α) την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών 

(πρωτόκολλο παραλαβής), 

β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον 

προμηθευτή και  

γ) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 102 του Ν.4782/2021)..  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) παραδόθηκε η προμήθεια.  

β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.  

γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και   

δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, 

υπερισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι 

όροι της παρούσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 

129 Ν.4412/2016). 
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                   Η Συντάξασα  Η Υπεύθυνη Έργου                Ο Δ/ντής  

 

 

 

 

Σταθακοπούλου Μαρία         Αραβαντινού Μαρία              Παπαευθυμίου Παναγιώτης 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση   

 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

 Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

 Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 
 

 

 
 

 

 

                   
                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                  

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                          Αριθμ. Μελέτης  Ξ. 1/2022 
Συντάξασα : Σταθακοπούλου Μαρία                                                                      
Τηλ. 2613 610114 
 

          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,  

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

EIΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τη 

δεδομένη παραγγελία της κάθε υπηρεσίας. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά 

ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Η μεταφορά 

τους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η 

διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, 

υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. 

Γαλοπούλα βραστή – καπνιστή - ζαμπόν χοιρινό σε φέτες. Κομμένα σε φέτες, από 

γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή και Ζαμπόν χοιρινό όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία 

22PROC010634503 2022-05-26



14 
 

λήξης, η προέλευση και τα συστατικά, ή σε συσκευασία κατευθείαν σε φέτες, στην οποία 

θα αναγράφονται τα παραπάνω.  

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος 

περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα 

γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και 

να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κουτιά και με εύκολο άνοιγμα 

(easyopen). 

Γιαούρτι πλήρες με 2% λιπαρά: Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο 

προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς 

την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί 

ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διακινείται σε 

συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 200 gr ή 1Kg. 

Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda., τυρί τύπου κασέρι, 

Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι).  

΄Ολα τα τυριά να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, 

απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός 

εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης 

ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές 

προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο 

εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η 

μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η 

συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δήμου. Σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό εφαρμογής και 

ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Μέλι: Ανθέων ή Θυμαρίσιο: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του 

Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

και  κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 920 γρ. 

Καφές στιγμιαίος: αρίστης ποιότητος τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία βάρους 1000 gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 

τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

Καφές Ελληνικός: Αλεσμένος και καβουρδισμένος, σε συσκευασία που θα διασφαλίζει 

την προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις 

εξωτερικές οσμές. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα 
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συστατικάκαι η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, σε συσκ. 500γρ ή 

1 κιλού. 

Καφές Φίλτρου: αρίστης ποιότητος τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία βάρους 200 gr ή 1 κιλού, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις 

απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία 

medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών 

κατ’ εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα σε εξάδες 

από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις 

απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία 

παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 

Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και μόνο το 

προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή 

οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 

106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 

διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.  

Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 

104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. 

Ζυμαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι, 

σουσαμάκι, πεπονάκι κ.λ.π.), χυλοπίτες. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από 

σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό 

σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή 

στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα 

παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ. 

Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι κ.λπ.) και να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.  

΄Οσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (φασόλια μέτρια, φασόλια γίγαντες, φακές 

ψιλές-χοντρές, ρεβύθια κ.λ.π.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία των 500 γρ. 

Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης 

(άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Σε 

συσκευασία πλαστική 500 γρ. ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες της 

αναθέτουσας αρχής, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. 
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Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), 

να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 

Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται 

υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γρ. και 1.000 γρ., να μην περιέχει συντηρητικά και η 

περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.  

Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και 

γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 1.000 γρ. και να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

 

Φρυγανιά: Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή 

συσκευασία, διπλού πακέτου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Το 

προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 

250γρ. 

Δημητριακά – Κορν Φλέικς: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για 

πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. 

Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-μπερ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 225 -275 γρ.  

Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 

Kg.  

Ψωμί του Τοστ: Συσκευασία 680γρ.-700γρ. λευκό σε ειδική για την φύλαξή του 

συσκευασία 680 - 700 γρ., το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους 

όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία 

λήξης. 

Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού 

στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να 

έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και 

να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 400γρ. και 

σακουλάκι των 1.000 γρ.  

Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από 

ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα 
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ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400 ml σε πλαστική φιάλη.  

΄Ανθος αραβοσίτου βανίλια μπέικιν πάουντερ, βανίλιες, σόδα, κακάο: Θα διατίθενται 

στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτ. προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Φύλλο κρούστας, σφολιάτας: Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα 

γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε 

παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία 

θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. 

Θα διατίθεται σε συσκευασία των 450 γρ.  

Μπαχαρικά: Πιπέρι μαύρο, κανέλα σκόνη και ξύλο, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύμινο, 

δάφνη, γαρίφαλο, δυόσμος, βασιλικός, μπαχάρι κ.λ.π., όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους 

που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Τσάι: Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

φακελάκια συσκευασμένα μέσα σε κουτί με 10 φακελάκια των 30 γρ/τεμ. 

Φαρίν Λακτέ: Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να περιέχει 

γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και να είναι εμπλουτισμένη με προβιοτικές ίνες, 

σιτάλευρο, ριζάλευρο, μίγμα βιταμινών, σίδηρο και ασβέστιο. Το βάρος της συσκευασίας 

να είναι 300 γρ. 

 Χυμός τομάτας κλασσικός συμπυκνωμένος: Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με 

συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους 

του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 

μεταλλική ή χάρτινη των 500γρ. 

Γάλα Μακράς Διαρκείας: Γάλα Αγελαδινό σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 λίτρων, με 

αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης και την περιεκτικότητα σε λιπαρά και την χώρα 

προέλευσής του. 

Τοματοπολτός συμπυκνωμένος: Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση 

σε ποσοστό 28-30% του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή 

μέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του 

Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. 
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Αραβοσιτέλαιο: Το αραβοσιτέλαιο ή καλαμποκέλαιο είναι φυτικό έλαιο που εξάγεται 

από τους κόκκους του καλαμποκιού (αραβοσίτου). Να προέρχεται από τυποποιητήρια και 

παρασκευαστήρια, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP.Το 

προϊόν θα πρέπει να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να 

είναι συσκευασμένο σε φιάλες 1 lit. 

Μουστάρδα, Μαγιονέζα: Σε συσκευασία  όπου θα αναγράφονται τα συστατικά η 

ημερομηνία λήξης και η χώρα προέλευσης. 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης 

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 διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα 

ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα 

παραδίδονται χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες οπωροπωλείου ανά είδος 

και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ  

Το κρέας θα είναι νωπό (8-12 μηνών), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, από συγκεκριμένο 

τμήμα του σφαγίου την σπάλα, θα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται τεμαχισμένο σε μικρές ατομικές μερίδες, 

σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο 

σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 48 ώρες πριν και μέχρι (6) ημέρες, να έχει 

υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-

υγειονομικού ελέγχου. Το κρέας θα παραδίδεται σε κλειστές συσκευασίες που πληρούν 

τις προδιαγραφές του ΕΚ για υλικά σε απευθείας επαφή με τα τρόφιμα και θα φέρουν 

σημάνσεις σύμφωνα με τον ΕΚ 1169/2011.  

Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα 

εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  

Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, 

σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές 

διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου 

(ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή 

στο τιμολόγιο.  

Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική 

κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά.  

 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ  
Ο κιμάς θα είναι άπαχος με περιεκτικότητα σε λίπος και αναλογία κολλαγόνου/πρωτεϊνης 

σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό κιμά του ΕΚ 
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1169/2011,(παράρτημα VI ΜΕΡΟΣ Β). Θα είναι από σπάλα ζώου, χωρίς κόκαλο 

κατάλληλο να τεμαχιστεί και θα παρασκευάζεται από νωπό μοσχαρίσιο κρέας (8-12 

μηνών), όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας,. Το κρέας θα παραδίδεται σε κλειστές 

συσκευασίες που πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΚ για υλικά σε απευθείας επαφή με τα 

τρόφιμα και θα φέρουν σημάνσεις σύμφωνα με τον ΕΚ 1169/2011 Να διαθέτει 

αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας ημερομηνία παραγωγής και λήξης., θα 

προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα, θα έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και 

θα φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου. Η 

μεταφορά του θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και μεταφορικά μέσα, εφοδιασμένα 

με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  

 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ  
Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65%. Να προέρχονται από υγιή 

κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και 

ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό 

έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

Να είναι ολόκληρα, απεντερομένα και εκσπλαχνισμένα, σε ατομική συσκευασία με 

δίσκους πολυστερίνης με απορροφητικά πανάκια ή δίσκους που έχουν απορροφητικές 

ικανότητες με διαφανή μεμβράνη (stretch film). Η συσκευασία θα πληροί τις 

προδιαγραφές του ΕΚ για υλικά σε απευθείας επαφή με τα τρόφιμα, επί της οποίας θα 

υπάρχει σήμανση σύμφωνα με τον ΕΚ 1169/2011 (Κωδ. έγκρισης P-PE, ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης), δεδομένου ότι ο κάθε βρεφονηπιακός-Παιδικός Σταθμός, 

θεωρείται τελικός καταναλωτής προϊόντος Θα μεταφέρονται κάτω από υγιεινές 

συνθήκες, με αυτοκίνητα ψυγεία, που θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι 

εφοδιασμένα με την άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποιητικό εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 

487/21-9-2000 Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των 

χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να 

προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

 

ΚΡΕΑΣ  ΧΟΙΡΙΝΟ 

Κρέας νωπό χοιρινό σε μερίδες, από μπούτι, Α ́ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, 

τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 

Η σφαγή να έχει γίνει σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία,να έχουν 

υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες 

σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου.  

 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΨΩΜΙ 

• Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν ψηθεί την ίδια 

μέρα της διάθεσης.  

• Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην  

αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να 
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επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν. 

 

 

ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Κατεψυγμένα ψάρια: Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά 

μονάδα (IQF) να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό 

φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο). Στα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένων ψαριών, θα 

αναγράφεται στα Ελληνικά η εμπορική ή η επιστημονική ονομασία του είδους, η περιοχή 

αλίευσής τους (FAO),το βάρος με επίπαγο και το καθαρό βάρος σύμφωνα με την 

τελευταία ΔΙΕΠΠΥ ,ημερομηνία λήξης, ημερομηνία κατάψυξης με την επισήμανση ότι 

θα αναφέρεται στην πρώτη κατάψυξη του προϊόντος, σύμφωνα με τον ΕΚ 1169/2011.Σε 

περίπτωση δε τεμαχισμού και επεξεργασίας, θα αναγράφεται και ο αριθμός έγκρισης του 

εργαστηρίου. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι 

ανάλογο με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.  Θα μεταφέρονται με αυτοκίνητα – ψυγεία, τα 

οποία θα είναι εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα, όπου θα είναι δυνατή και η εκτύπωση της θερμοκρασίας, θα 

είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν θα 

παραδίδονται. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά 

κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

 

Κατεψυγμένα λαχανικά, (φασολάκια – αρακάς – μπάμιες - ανάμεικτα): Τα προς 

προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας 

παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η 

ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα 

πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας 

κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων 

λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά τη συσκευασία θα 

παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται 

με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 

θερμόμετρα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να 

προσκομίσει πιστοποιητικό εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή 

ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) του οποίου η περιεκτικότητα σε 

ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 gr ανά 100 gr 

ελαιολάδου (οξύτητα: 0 - 0,8).Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι 

σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής 

22PROC010634503 2022-05-26



21 
 

χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους 

κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα 

διατίθενται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι 

παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό εφαρμογής και ορθής λειτουργίας 

συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 

 

Να παράγονται ή να συσκευάζονται στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 
     Η συντάξασα                                              Η Υπεύθυνη έργου                                                               Ο Δ/ντης                                                                                              

  

  

Σταθακοπούλου Μαρία                              Αραβαντινού Μαρία                                         Παπαευθυμίου Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

     

     Ευρωπαϊκή Ένωση 
                   Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 
Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΑΣ Α1: ΕΙΔH ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ME Φ.Π.Α. 13%  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                                                    

Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία                                                           

Τηλ. 2613 610114 

Αριθμ.Μελέτης: Ξ.1/2022  

                       

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

είδος € 
Δαπάνη € 

Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις, πακέτο 5kg 

πακέτο 4 5,95 23,80 

Αλεύρι Φαρίνα που 

φουσκώνει μόνο του, 

πακέτο 500γρ 

πακέτο 30 0,94 28,20 

Γάλα σε σκόνη 1ης 

βρεφικής ηλικίας (0-6 

μηνών) 800γρ 

δοχείο 20 34,98 699,60 

Γάλα 2ης βρεφικής 

ηλικίας (6-12 μηνών) 

800γρ 

δοχείο 20 28,35 567,00 

Φαρίν λακτέ (παιδική 

τροφή σε σκόνη) σε 

ανοξείδωτο δοχείο 

300γρ 

δοχείο 30 5,95 178,50  

Γάλα συμπυκνωμένο, 

συσκευασία έξι (6) 

ανοξείδωτων 

μεταλλικών κουτιών 

χωρητικότητας 400ml 

έκαστο 

συσκευασία 120 6,30 756,00 
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Γιαούρτι στραγγιστό 

αγελάδος, 2% λιπαρά, 

συσκευασία 1kg 

συσκευασία 70 4,08 285,60 

 Γάλα μακράς διαρκείας 

αγελάδος, ελαφρύ με 

1,5% λιπαρά, 1,5lt 

συσκευασία        300 1,99 597,00 

Φέτα ΠΟΠ σκληρή σε 

άλμη 

κιλό 70 13,60 952,00 

Κεφαλοτύρι σκληρό κιλό 35 11,05 386,75 

Τυρί Gouda φρατζόλα 

σε φέτες (περίπου 60 

φέτες ανά κιλό) 

κιλό 35 8,77 306,95 

Τυρί Gouda κεφάλι κιλό 35 9,35 327,25 

Φασόλια, συσκευασία 1 

κιλού 

συσκευασία 40 2,56 102,40 

Φακές, συσκευασία 1 

κιλού 

συσκευασία 40 2,34 93,60 

Σπαγγετίνι Νο 10, 

πακέτο 500γρ 

πακέτο 300 0,75 225,00 

Κριθαράκι μέτριο, 

πακέτο 500γρ 

πακέτο 80 0,71 56,80 

Πένες ριγέ πακέτο 

500γρ 

πακέτο 80 0,71 56,80 

Ρύζι μακρύκοκο 

Αμερικής, πακέτο 1 

κιλού 

πακέτο 70 1,50 105,00 

Ρύζι Parboiled, πακέτο 

1 κιλού 

πακέτο 70 1,70 119,00 

CornFlakes δημητριακά 

πρωινού, συσκευασία 

500γρ 

συσκευασία 120 1,36 163,20 

Αυγά 53-63γρ, σε 

χάρτινη συσκευασία 

των 30 τεμαχίων 

συσκευασία 20 5,70 114,00 

Επιδόρπιο γιαουρτιού 

παιδικό με διάφορες 

γεύσεις φρούτων, 

150ml, συσκευασία 2 

τεμαχίων 

συσκευασία 160 3,06 489,60 
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Μέλι θυμαρίσιο σε 

ανοξείδωτο μεταλλικό 

δοχείο χωρητικότητας 

1kg 

δοχείο 50 9,00 450,00 

Ξύδι από κόκκινο 

κρασί, σε γυάλινο 

μπουκάλι 500ml 

φιάλη 30 0,30    9,00 

Τοματάκι ψιλοκομμένο 

κλασσικό σε 

ανοξείδωτο δοχείο 

400γρ 

δοχείο 300 0,80 240,00 

Πελτές ντομάτας 28% 

σε ανοξείδωτο δοχείο 

410 γρ 

δοχείο 70 1,10  77,00 

Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος 

κλασσικός σε χάρτινη 

συσκευασία 500γρ 

συσκευασία 300 0,60 180,00 

Μαγιονέζα σε γυάλινο 

δοχείο 500 ml 

δοχείο 20 3,60 72,00 

Κύβοι ζωμού 

λαχανικών  συσκ. 12 

τεμαχίων 

συσκευασία 60 1,20 72,00 

Ζάχαρη λευκή 

κρυσταλλική, πακέτο 

1kg 

πακέτο 200 1,70 340,00 

Μπέικιν πάουντερ σε 

ανοξείδωτο μεταλλικό 

δοχείο 200γρ 

δοχείο 4 1,85 7,40 

Μαγιά ξηρή, φακελάκι 

των 9γρ, συσκ 3 φακ. 

συσκευασία 10 0,35          3,50 

Κακάο, συσκευασία 

250γρ 

συσκευασία 20 3,00 60,00 

Άνθος αραβοσίτου με 

άρωμα βανίλια, χάρτινη 

συσκευασία 160γρ 

συσκευασία 20 1,00  20,00 

Ψωμί σάντουιτς 

συσκευασία 6 τεμαχίων 

συνολικού βάρους 

400γρ  

συσκευασία 70 2,80 196,00 
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Φύλλο κρούστας 

κατεψυγμένο για γλυκά, 

συσκευασία 450γρ 

συσκευασία 35 1,10 38,50 

Τσιπς πατάτας με αλάτι, 

σακούλα συνολικού 

βάρους 200γρ 

σακούλα 40 2,20 88,00 

Γαλοπούλα καπνιστή σε 

φέτες (περίπου 80 φέτες 

ανά κιλό) 

κιλό 40 5,95 238,00 

Αλάτι ψιλό ιωδιούχο, 

συσκευασία 1 κιλού 

συσκευασία 50 0,30 15,00 

Πιπέρι μαύρο τριμμένο, 

συσκευασία 150γρ. 

συσκευασία 25 4,08 102,00 

Ρίγανη τριμμένη 

αποξηραμένη, 

συσκευασία 100 γρ. 

συσκευασία 15 2,60 39,00 

Δάφνη σε φύλλα, 

συσκευασία 20γρ. 

συσκευασία 10 2,40 24,00 

Κανέλα συσκευασία 50 

γρ. 

συσκευασία 10 1,20 12,00 

Πάπρικα γλυκιά σε 

σκόνη συσκευασία 50 

γρ. 

συσκευασία 20 

 

 

1,08 21,60 

Μαργαρίνη τύπου soft, 

συσκευασία 2kg 

συσκευασία 40 6,40 256,00 

Καλαμποκέλαιο σε 

πλαστική φιάλη 5lt 

φιάλη 15 25,50 382,50 

Τσάι μαύρο σε 

διάφορες γεύσεις, 

συσκευασία με 20 

φακελάκια των 1,7γρ 

περίπου  

συσκευασία 20 1,00 20,00 

Καφές στιγμιαίος τύπου 

Nescafe, συσκευασία 

750γρ 

συσκευασία 20 19,38 387,60 

Καφές Ελληνικός 

πακέτο 490γρ 

πακέτο 40 8,33 333,20 

Καφές φίλτρου σε 

διάφορα αρώματα 

(φουντούκι, καραμέλα, 

συσκευασία 15 6,20 93,00 

22PROC010634503 2022-05-26



26 
 

μπισκότο), συσκευασία 

250γρ 

Ρόφημα καφέ 

Cappuccino,  

συσκευασία 250γρ 

συσκευασία 30 6,20 186,00 

Ψωμί τοστ σε φέτες, 

σταρένιο, συσκευασία 

800γρ 

συσκευασία 60 2,15 129,00 

Κρουασάν με γέμιση 

πραλίνας φουντουκιού 

70γρ 

τεμάχιο 600 0,40 240,00 

Μπισκότα τύπου 

Μιράντα, πακέτο 250γρ 

πακέτο 150 1,85   277,50 

Μπισκότα κανέλλας 

τύπου Goody, πακέτο 

185γρ 

πακέτο 150 2,10 315,00 

Φρυγανιές σίτου, συσκ. 

500γρ 

συσκευασία 80 2,38 190,40 

Μαρμελάδα σε 

διάφορες γεύσεις 

(φράουλα-βερύκοκο) σε 

γυάλινο δοχείο 

χωρητικότητας 750γρ 

δοχείο 70 1,30 91,00 

Πραλίνα φουντουκιού 

άλειμμα, πλαστικό 

δοχείο χωρητικότητας 

1kg 

δοχείο 20 3,74 74,80 

Κύβοι ζωμού κότας  

συσκ. 12 τεμαχίων 

συσκευασία 40 1,20 48,00 

Κύβοι ζωμού βοδινού  

συσκ. 12 τεμαχίων 

συσκευασία 40 1,20 48,00 

Αναψυκτικό τύπου 

cola, σε πλαστικό 

μπουκάλι 

χωρητικότητας 1,5 lt 

μπουκάλι 40 2,09 83,60 

Πάνα παιδική ανοιχτή 

Midi, 4-9kg, πακέτο 50 

τεμαχίων 

πακέτο 25 25,47        636,75 

Πάνα παιδική ανοιχτή 

Maxi, 9-20kg, πακέτο 

46 τεμαχίων 

πακέτο 25 28,62 715,50 
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ΟΜΑΔΑΣ Α2: ΕΙΔH ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

είδος € 
Δαπάνη € 

Φίλτρα καφέ 

διαστάσεων 1x4, 

πακέτο 40 τεμαχίων 

πακέτο 5 1,25 6,25 

Μουστάρδα ήπια σε 

πλαστικό μπουκάλι 

500γρ 

μπουκάλι 20 0,88 17,60 

Παγοκυψέλες, 

συσκευασία με 10 

σακούλες των 24 

κυψελών   

συσκευασία 10 0,35 3,50 

Οδοντογλυφίδες σε 

πλαστική συσκευασία 

400 τεμαχίων 

συσκευασία 1 1,10 1,10 

Σόδα σε σκόνη 

συσκευασία 40 γρ. 

συσκευασία 5 0,25 1,25 

Σαμπουάν βρεφικό - 

παιδικό με χαμομήλι 

750ml 

τεμάχιο 40 1,15 46,00 

Σαμπουάν για 

κανονικά μαλλιά με 

μαλακτική κρέμα (2 

σε 1) συσκευασία 

750ml με αντλία 

τεμάχιο 40 1,45  58,00 

Αφρόλουτρο 

ενυδατικό βρεφικό 

750ml 

τεμάχιο 40 1,20 48,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

13.446,90 

   ΦΠΑ 13%   1.748,10 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

15.195,00 
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Ενυδατικό αφροντούς, 

συσκευασία 1lt με 

αντλία  

τεμάχιο 40 1,60 64,00 

Σερβιέτες normal plus 

με φτερά, χωρίς 

άρωμα πακέτο 18 

τεμαχίων   

πακέτο 100 1,25 125,00 

Σερβιέτες ultra plus 

maxi nigth με φτερά, 

χωρίς άρωμα πακέτο 

18 τεμαχίων   

πακέτο 100 1,50 150,00 

Σερβιετάκια normal 30 

τεμαχίων 

πακέτο 40 3,80 152,00 

Ξυραφάκια μιας 

χρήσης με δύο (2) 

λεπίδες, συσκευασία 5 

τεμαχίων 

συσκευασία 30 1,20      36,00 

Οδοντόκρεμα κατά 

της πέτρας με 

λευκαντική δράση 

σωληνάριο 100ml 

τεμάχιο 50 1,25 62,50 

Οδοντόκρεμα 2 σε 1 

παιδική με γεύση 

φράουλας, 75ml 

τεμάχιο 30 2,40 72,00 

Μωρομάντηλα 

συσκευασία 3 

πακέτων με 56 φύλλα 

έκαστο 

συσκευασία 50 3,90 195,00 

Σφουγγάρι μπάνιου 

παιδικό 

τεμάχιο 30 1,20 36,00 

Σφουγγάρι μπάνιου 

διπλής όψης 

τεμάχιο 30 1,60 48,00 

Λαμπτήρες σφαιρικοί 

ματ βιδωτοί Ε27 60W 

τεμάχιο 10 1,00 10,00 

Λαμπτήρες καθρέπτου 

βιδωτοί Ε14 40W 

τεμάχιο 10 1,00 10,00 

Μπαταρίες αλκαλικές 

ΑΑΑ 1,5V σετ 4 

τεμαχίων 

σετ 5 1,60   8,00 

Κρεμάστρα ντουλάπας 

πλαστική 

τεμάχιο 30 0,30   9,00 
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Καλάθι απορριμμάτων 

για μπάνιο διαφόρων 

χρωμάτων πλαστικό 5 

lt 

τεμάχιο 4 6,85 27,40 

Απλώστρα αλουμινίου 

ανοιγόμενη τρίφυλλη 

με σκοινί συνολικού 

μήκους 18μ. 

τεμάχιο 4 10,90 43,60 

Μανταλάκια πλαστικά 

χρωματιστά, σετ 24 

τεμαχίων 

σετ 5 1,20 6,00 

Καλαμάκια πλαστικά, 

πακέτο 100 τεμαχίων 

πακέτο 3 0,90 2,70 

Λεκάνη πλαστική 

διαφόρων χρωμάτων 

20lt 

τεμάχιο 4 2,85 11,40 

Σακκούλες τροφίμων 

ψυγείου τύπου 

polybag M27εκ* 

Π17εκ, πακέτο 50 

τεμαχίων 

πακέτο 5 0,40 2,00 

Σακκούλες τροφίμων 

ψυγείου τύπου 

polybag M36εκ 

*Π28εκ, πακέτο 50 

τεμαχίων 

πακέτο 5 0,60 3,00 

Σακκούλες τροφίμων 

ψυγείου τύπου 

polybag M46εκ 

*Π28εκ, πακέτο 50 

τεμαχίων 

πακέτο 5 0,70 3,50 

Σφουγγαρίστρα 

νήματος 30εκ. 

τεμάχιο 20 1,70 34,00 

Σκούπα πλαστική 

μήκους 28εκ. και 

πλάτους 5 εκ. 

τεμάχιο 20 1,40 28,00 

Κοντάρι 

σφουγγαρίσματος 

νήματος από 

αλουμίνιο ύψους 

140εκ. 

τεμάχιο 20 4,60 92,00 

Φαράσι πλαστικό με 

κοντάρι ύψους 86εκ. 

τεμάχιο 6 1,85 11,10 
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Κοντάρι σκούπας από 

αλουμίνιο ύψους 

140εκ.  

τεμάχιο 20 1,90 38,00 

Καθαριστικό δαπέδου 

υγρό γενικής χρήσης 

4lt 

τεμάχιο 60 2,40 144,00 

Χλώριο 4lt τεμάχιο 60 1,40   84,00 

Απορρυπαντικό  σε 

σκόνη για πλυντήριο 

ρούχων 15kg 

τεμάχιο  15 14,20 213,00 

Απορρυπαντικό  σε 

σκόνη για πλύσιμο στο 

χέρι 450gr 

τεμάχιο 5 1,05 5,25 

Μαλακτικό υγρό για 

ρούχα 3lt 

τεμάχιο 25 1,75 43,75 

Κρεμοσάπουνο με 

αντλία 500ml 

τεμάχιο 50 1,10 55,00 

Σαπούνια 125 γρ. τεμάχιο 50 0,60 30,00 

Καθαριστικό υγρό 

πιάτων 4lt 

τεμάχιο 40 3,10  124,00 

Καθαριστικό υγρό 

τζαμιών 4lt 

τεμάχιο 10 2,80 28,00 

Πετσέτες Wettex No 4 τεμάχιο 50 0,90 45,00 

Σφουγγάρια πιάτων 

μήκους 15εκ. και 

πλάτους 10 εκ. 

τεμάχιο 50 0,24 12,00 

Ξεσκονόπανα 

υφασμάτινα 

πλενόμενα 

διαστάσεων 

40εκ.*40εκ. 

τεμάχιο  10 0,40 4,00 

Χαρτοπετσέτες 

εστιατορίου λευκές 

πακέτο 200 τεμαχίων 

πακέτο 15 1,40 21,00 

Χαρτί υγείας λευκό 

συσκευασία 40 ρολών 

συσκευασία  25 8,00 200,00 

Σακκούλες 

απορριμμάτων 

καλαθιών γραφείου 

πακέτο 20 τεμαχίων 

πακέτο 50 0,40 20,00 
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Σακκούλες 

απορριμμάτων 

καλαθιών μπάνιου 

πακέτο 30 τεμαχίων 

46εκ*56εκ 

πακέτο 50 0,45 22,50 

Σακκούλες 

απορριμμάτων με 

σκοινάκι μεγάλες 

(70εκ*95εκ) πακέτο 

10 τεμαχίων 

πακέτο 50 1,05 52,50 

Αquqforte 450ml τεμάχιο 60 0,48 28,80 

Αλουμινόχαρτο 1kg 

διαστάσεων 60μ*45εκ 

τεμάχιο 2 8,40 16,80 

Αντικολλητικό χαρτί 

ρολό διαστάσεων 

8μ*37 εκ 

τεμάχιο 3 0,70 2,10 

Αποφρακτικό 

αποχετεύσεων τύπου 

tuboflo  

τεμάχιο 10 0,88 8,80 

Διάφανη μεμβράνη 

τροφίμων διαστάσεων 

250μ*43εκ 

τεμάχιο 1 5,50 5,50 

Γάντια πλαστικά 

ενισχυμένα πακέτο 2 

τεμαχίων  

πακέτο 40 1,10 44,00 

Εντομοκτόνο για 

κατσαρίδες σε spray 

300ml 

τεμάχιο 2 2,00 4,00 

Σύρμα χοντρό για 

ανοξείδωτα σκεύη  

τεμάχιο 15 0,40 6,00 

Κουβάς πλαστικός με 

στίφτη οικιακής 

χρήσης 8lt 

τεμάχιο 10 5,25 52,50 

Καλαθάκι για 

μανταλάκια πλαστικό 

 τεμάχιο 4 1,00 4,00 

Χαρτί κουζίνας 

δίφυλλο 950gr  ρολό 

95μ. 

τεμάχιο 50 1,85 92,50 

Μπατονέτες σε 

πλαστικό κουτί 

κουτί 3 1,30 3,90 
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χωρητικότητας 200 

τεμαχίων 

Οδοντόβουρτσες 

παιδικές για ηλικία 2-6 

ετών  

τεμάχιο 30 2,60 78,00 

Οδοντόβουρτσες 

μέτριες 

τεμάχιο 30 1,60 48,00 

Αλκοολούχος λοσιόν 

245ml 93 βαθμών 

τεμάχιο 50 4,70 235,00 

Βούρτσες σκληρές 

καθαρισμού χαλιών 

τεμάχιο 2 1,30 2,60 

Βανίλια σε σκόνη, 

κασετίνα, καθαρό 

βάρος 12,6γρ  

κασετίνα 2 3,25 6,50 

    ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

 3.204,90 

    

ΦΠΑ 24% 

     

    769,18 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

 3.974,08 

 

 

ΟΜΑΔΑΣ Β: EΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 
Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά είδος € Δαπάνη € 

Μήλα κόκκινα 

στάρκιν 

κιλό 120 2,29 274,80 

Μπανάνες κιλό 120 1,95 234,00 

Πορτοκάλια 

μέρλιν 

κιλό 200 1,09 218,00 

Καρπούζι κιλό 50 0,75 37,50 

Πεπόνι κιλό 30 1,55 46,50 
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Κρεμμύδια ξερά 

λευκά 

κιλό 300 1,15 345,00 

Σκόρδο κεφάλι τεμάχιο 80 0,42 33,60 

Καρότα κιλό 40 1,19 47,60 

Πατάτες Κύπρου κιλό 500 1,18 590,00 

Αγγούρι τεμάχιο 200 0,75 150,00 

Πιπεριές 

πράσινες 

κιλό 80 3,20 256,00 

Ντομάτες κιλό 300 1,98 594,00 

Άνηθος, ματσάκι 

200γρ 

ματσάκι 40 0,65   26,00 

Μαϊντανός, 

ματσάκι 200γρ 

ματσάκι 40 0,65  26,00 

Σέλινο, ματσάκι 

100γρ 

ματσάκι 30 0,65 19,50 

Μελιτζάνες 

φλάσκες 

κιλό 50 2,40 120,00 

Κολοκυθάκια κιλό 50 1,98   99,00 

Λεμόνια κιλό 50 1,48 74,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

3.191,50 

   ΦΠΑ 13%   414,89 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

3.606,39 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑΣ Γ: EΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 
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ΟΜΑΔΑΣ Δ: EIΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 
Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά είδος € Δαπάνη € 

Ψωμί από σιτάρι, 

φρατζόλα 350γρ 

τεμάχιο 2.500 1,15 2.875,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

2.875,00 

   ΦΠΑ 13%    373,75 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

3.248,75 

 

 

Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά είδος 

€ 

Δαπάνη € 

Μπριζόλες 

χοιρινές νωπές 

με κόκκαλο 

(περίπου 250γρ 

το τεμ.) 

κιλό 40 7,00 280,00 

Ποντίκι 

μοσχαρίσιο νωπό 

κιλό 120  11,50 1.380,00 

Κιμάς 

μοσχαρίσιος 

νωπός 

κιλό 120 11,50 1.380,00 

Κοτόπουλο νωπό 

(Τ. 65%Α) 

κιλό 250 4,30 1.075,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

4.115,00 

   ΦΠΑ 13%   534,95 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

4.649,95 
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ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡIΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 
 

 

Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά είδος € Δαπάνη € 

Πέρκα φιλέτο, 

συσκευασία 

700γρ  

συσκευασία 80 13,00 1.040,00 

Αρακάς 

κατεψυγμένος, 

συσκευασία 1kg 

συσκευασία 75 1,70 127,50 

Φασολάκια 

στρογγυλά 

κατεψυγμένα, 

συσκευασία 1kg 

συσκευασία 65 1,73 112,45 

Μπάμιες 

κατεψυγμένες 

συσκευασία 1kg 

συσκευασία 50 3,73 186,50 

Ελαιόλαδο, 

δοχείο 5lt 

δοχείο 50 34,00 1.700,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

3.166,45 

   ΦΠΑ 13%   411,64 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

3.578,09 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Α1-Α2-Β-Γ-Δ-Ε  29.999,75 € 

  ΦΠΑ 13%   3.483,33 € 

 ΦΠΑ 24%               769,18 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ Α1-Α2-Β-Γ-Δ-Ε  ΜΕ ΦΠΑ             34.252,26 € 
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Η Συντάξασα              Η Υπεύθυνη έργου              Ο Δ/ντής               Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 

Σταθακοπούλου           Αραβαντινού                  Παπαευθυμίου         Ασπαράγκαθος 

       Μαρία                         Μαρία                          Παναγιώτης                Νικόλαος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

       Ευρωπαϊκή Ένωση   

       Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

      Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

      Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 
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ΕΝΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑΣ Α1: ΕΙΔH ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ME Φ.Π.Α.13% 

 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                                                    

Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία                                                           

Τηλ. 2613 61011 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμ.Μελέτης: Ξ.1/2022  

                      

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

είδος € 
Δαπάνη € 

Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις, πακέτο 5kg 

πακέτο 4   

Αλεύρι Φαρίνα που 

φουσκώνει μόνο του, 

πακέτο 500γρ 

πακέτο 30   

Γάλα σε σκόνη 1ης 

βρεφικής ηλικίας (0-6 

μηνών) 800γρ 

δοχείο 20   

Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας 

(6-12 μηνών) 800γρ 

δοχείο 20   
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Φαρίν λακτέ (παιδική 

τροφή σε σκόνη) σε 

ανοξείδωτο δοχείο 300γρ 

δοχείο 30   

Γάλα συμπυκνωμένο, 

συσκευασία έξι (6) 

ανοξείδωτων μεταλλικών 

κουτιών χωρητικότητας 

400ml έκαστο 

συσκευασία 120   

Γιαούρτι στραγγιστό 

αγελάδος, 2% λιπαρά, 

συσκευασία 1kg 

συσκευασία 70   

Γάλα μακράς διαρκείας 

αγελάδος, ελαφρύ με 1,5% 

λιπαρά, 1,5lt 

συσκευασία        300   

Φέτα ΠΟΠ σκληρή σε άλμη κιλό 70   

Κεφαλοτύρι σκληρό κιλό 35   

Τυρί Gouda φρατζόλα σε 

φέτες (περίπου 60 φέτες 

ανά κιλό) 

κιλό 35   

Τυρί Gouda κεφάλι κιλό 35   

Φασόλια, συσκευασία 1 

κιλού 

συσκευασία 40   

Φακές, συσκευασία 1 

κιλού 

συσκευασία 40   

Σπαγγετίνι Νο 10, πακέτο 

500γρ 

πακέτο 300   

Κριθαράκι μέτριο, πακέτο 

500γρ 

πακέτο 80   

Πένες ριγέ πακέτο 500γρ πακέτο 80   

Ρύζι μακρύκοκο Αμερικής, 

πακέτο 1 κιλού 

πακέτο 70   

Ρύζι Parboiled, πακέτο 1 

κιλού 

πακέτο 70   

Corn Flakes δημητριακά 

πρωινού, συσκευασία 

500γρ 

συσκευασία 120   
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Αυγά 53-63γρ, σε χάρτινη 

συσκευασία των 30 

τεμαχίων 

συσκευασία 20   

Επιδόρπιο γιαουρτιού 

παιδικό με διάφορες 

γεύσεις φρούτων, 150ml, 

συσκευασία 2 τεμαχίων 

συσκευασία 160   

Μέλι θυμαρίσιο σε 

ανοξείδωτο μεταλλικό 

δοχείο χωρητικότητας 1kg 

δοχείο 50   

Ξύδι από κόκκινο κρασί, σε 

γυάλινο μπουκάλι 500ml 

φιάλη 30   

Τοματάκι ψιλοκομμένο 

κλασσικό σε ανοξείδωτο 

δοχείο 400γρ 

δοχείο 300   

Πελτές ντομάτας 28% σε 

ανοξείδωτο δοχείο 410 γρ 

δοχείο 70   

Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος κλασσικός 

σε χάρτινη συσκευασία 

500γρ 

συσκευασία 300   

Μαγιονέζα σε γυάλινο 

δοχείο 500 ml 

δοχείο 20   

Κύβοι ζωμού λαχανικών  

συσκ. 12 τεμαχίων 

συσκευασία 60   

Ζάχαρη λευκή 

κρυσταλλική, πακέτο 1kg 

πακέτο 200   

Μπέικιν πάουντερ σε 

ανοξείδωτο μεταλλικό 

δοχείο 200γρ 

δοχείο 4   

Μαγιά ξηρή, φακελάκι των 

9γρ, συσκ 3 φακ. 

συσκευασία 10   

Κακάο, συσκευασία 250γρ συσκευασία 20   

Άνθος αραβοσίτου με 

άρωμα βανίλια, χάρτινη 

συσκευασία 160γρ 

συσκευασία 20   
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Ψωμί σάντουιτς 

συσκευασία 6 τεμαχίων 

συνολικού βάρους 400γρ  

συσκευασία 70   

Φύλλο κρούστας 

κατεψυγμένο για γλυκά, 

συσκευασία 450γρ 

συσκευασία 35   

Τσιπς πατάτας με αλάτι, 

σακούλα συνολικού 

βάρους 200γρ 

σακούλα 40   

Γαλοπούλα καπνιστή σε 

φέτες (περίπου 80 φέτες 

ανά κιλό) 

κιλό 40   

Αλάτι ψιλό ιωδιούχο, 

συσκευασία 1 κιλού 

συσκευασία 50   

Πιπέρι μαύρο τριμμένο, 

συσκευασία 150γρ. 

συσκευασία 25   

Ρίγανη τριμμένη 

αποξηραμένη, συσκευασία 

100 γρ. 

συσκευασία 15   

Δάφνη σε φύλλα, 

συσκευασία 20γρ. 

συσκευασία 10   

Κανέλα συσκευασία 50 γρ. συσκευασία 10   

Πάπρικα γλυκιά σε σκόνη 

συσκευασία 50 γρ. 

συσκευασία 20 

 

 

  

Μαργαρίνη τύπου soft, 

συσκευασία 2kg 

συσκευασία 40   

Καλαμποκέλαιο σε 

πλαστική φιάλη 5lt 

φιάλη 15   

Τσάι μαύρο σε διάφορες 

γεύσεις, συσκευασία με 20 

φακελάκια των 1,7γρ 

περίπου  

συσκευασία 20   

Καφές στιγμιαίος τύπου 

Nescafe, συσκευασία 

750γρ 

συσκευασία 20   
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Καφές Ελληνικός πακέτο 

490γρ 

πακέτο 40   

Καφές φίλτρου σε διάφορα 

αρώματα (φουντούκι, 

καραμέλα, μπισκότο), 

συσκευασία 250γρ 

συσκευασία 15   

Ρόφημα καφέ Cappuccino,  

συσκευασία 250γρ 

συσκευασία 30   

Ψωμί τοστ σε φέτες, 

σταρένιο, συσκευασία 

800γρ 

συσκευασία 60   

Κρουασάν με γέμιση 

πραλίνας φουντουκιού 

70γρ 

τεμάχιο 600   

Μπισκότα τύπου Μιράντα, 

πακέτο 250γρ 

πακέτο 150   

Μπισκότα κανέλλας τύπου 

Goody, πακέτο 185γρ 

πακέτο 150   

Φρυγανιές σίτου, συσκ. 

500γρ 

συσκευασία 80   

Μαρμελάδα σε διάφορες 

γεύσεις (φράουλα-

βερύκοκο) σε γυάλινο 

δοχείο χωρητικότητας 

750γρ 

δοχείο 70   

Πραλίνα φουντουκιού 

άλειμμα, πλαστικό δοχείο 

χωρητικότητας 1kg 

δοχείο 20   

Κύβοι ζωμού κότας  συσκ. 

12 τεμαχίων 

συσκευασία 40   

Κύβοι ζωμού βοδινού  

συσκ. 12 τεμαχίων 

συσκευασία 40   

Αναψυκτικό τύπου cola, σε 

πλαστικό μπουκάλι 

χωρητικότητας 1,5 lt 

μπουκάλι 40   

22PROC010634503 2022-05-26



42 
 

 

                                                                                                      Πάτρα,        /         / 

                                                                                                         Ο Προσφέρων 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                         

Πάνα παιδική ανοιχτή 

Midi, 4-9kg, πακέτο 50 

τεμαχίων 

πακέτο 25   

Πάνα παιδική ανοιχτή 

Maxi, 9-20kg, πακέτο 46 

τεμαχίων 

πακέτο 25   

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

   ΦΠΑ 13%  

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 
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      Ευρωπαϊκή Ένωση   

     Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

     Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

     Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                               
Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων 
Γυναικών                                                                                            
Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία  
Τηλ. 2613 610114 

Αρ. Μελέτης Ξ. 1/2022                                     

                                                                                                                                                                   

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑΣ Α2: ΕΙΔH ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

είδος € 
Δαπάνη € 

Φίλτρα καφέ διαστάσεων 1x4, 

πακέτο 40 τεμαχίων 

πακέτο 5   
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Μουστάρδα ήπια σε πλαστικό 

μπουκάλι 500γρ 

μπουκάλι 20   

Παγοκυψέλες, συσκευασία με 

10 σακούλες των 24 κυψελών   

συσκευασία 10   

Οδοντογλυφίδες σε πλαστική 

συσκευασία 400 τεμαχίων 

συσκευασία 1   

Σόδα σε σκόνη συσκευασία 40 

γρ. 

συσκευασία 5   

Σαμπουάν βρεφικό - παιδικό με 

χαμομήλι 750ml 

τεμάχιο 40   

Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά 

με μαλακτική κρέμα (2 σε 1) 

συσκευασία 750ml με αντλία 

τεμάχιο 40   

Αφρόλουτρο ενυδατικό βρεφικό 

750ml 

τεμάχιο 40   

Ενυδατικό αφροντούς, 

συσκευασία 1lt με αντλία  

τεμάχιο 40   

Σερβιέτες normal plus με φτερά, 

χωρίς άρωμα πακέτο 18 

τεμαχίων   

πακέτο 100   

Σερβιέτες ultra plus maxi nigth 

με φτερά, χωρίς άρωμα πακέτο 

18 τεμαχίων   

πακέτο 100   

Σερβιετάκια normal 30 τεμαχίων πακέτο 40   

Ξυραφάκια μιας χρήσης με δύο 

(2) λεπίδες, συσκευασία 5 

τεμαχίων 

συσκευασία 30   

Οδοντόκρεμα κατά της πέτρας 

με λευκαντική δράση 

σωληνάριο 100ml 

τεμάχιο 50   

Οδοντόκρεμα 2 σε 1 παιδική με 

γεύση φράουλας, 75ml 

τεμάχιο 30   

Μωρομάντηλα συσκευασία 3 

πακέτων με 56 φύλλα έκαστο 

συσκευασία 50   
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Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό τεμάχιο 30   

Σφουγγάρι μπάνιου διπλής 

όψης 

τεμάχιο 30   

Λαμπτήρες σφαιρικοί ματ 

βιδωτοί Ε27 60W 

τεμάχιο 10   

Λαμπτήρες καθρέπτου βιδωτοί 

Ε14 40W 

τεμάχιο 10   

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ 1,5V 

σετ 4 τεμαχίων 

σετ 5   

Κρεμάστρα ντουλάπας πλαστική τεμάχιο 30   

Καλάθι απορριμμάτων για 

μπάνιο διαφόρων χρωμάτων 

πλαστικό 5 lt 

τεμάχιο 4   

Απλώστρα αλουμινίου 

ανοιγόμενη τρίφυλλη με σκοινί 

συνολικού μήκους 18μ. 

τεμάχιο 4   

Μανταλάκια πλαστικά 

χρωματιστά, σετ 24 τεμαχίων 

σετ 5   

Καλαμάκια πλαστικά, πακέτο 

100 τεμαχίων 

πακέτο 3   

Λεκάνη πλαστική διαφόρων 

χρωμάτων 20lt 

τεμάχιο 4   

Σακκούλες τροφίμων ψυγείου 

τύπου polybag M27εκ* Π17εκ, 

πακέτο 50 τεμαχίων 

πακέτο 5   

Σακκούλες τροφίμων ψυγείου 

τύπου polybag M36εκ *Π28εκ, 

πακέτο 50 τεμαχίων 

πακέτο 5   

Σακκούλες τροφίμων ψυγείου 

τύπου polybag M46εκ *Π28εκ, 

πακέτο 50 τεμαχίων 

πακέτο 5   

Σφουγγαρίστρα νήματος 30εκ. τεμάχιο 20   

Σκούπα πλαστική μήκους 28εκ. 

και πλάτους 5 εκ. 

τεμάχιο 20   
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Κοντάρι σφουγγαρίσματος 

νήματος από αλουμίνιο ύψους 

140εκ. 

τεμάχιο 20   

Φαράσι πλαστικό με κοντάρι 

ύψους 86εκ. 

τεμάχιο 6   

Κοντάρι σκούπας από αλουμίνιο 

ύψους 140εκ.  

τεμάχιο 20   

Καθαριστικό δαπέδου υγρό 

γενικής χρήσης 4lt 

τεμάχιο 60   

Χλώριο 4lt τεμάχιο 60   

Απορρυπαντικό  σε σκόνη για 

πλυντήριο ρούχων 15kg 

τεμάχιο  15   

Απορρυπαντικό  σε σκόνη για 

πλύσιμο στο χέρι 450gr 

τεμάχιο 5   

Μαλακτικό υγρό για ρούχα 3lt τεμάχιο 25   

Κρεμοσάπουνο με αντλία 500ml τεμάχιο 50   

Σαπούνια 125 γρ. τεμάχιο 50   

Καθαριστικό υγρό πιάτων 4lt τεμάχιο 40   

Καθαριστικό υγρό τζαμιών 4lt τεμάχιο 10   

Πετσέτες Wettex No 4 τεμάχιο 50   

Σφουγγάρια πιάτων μήκους 

15εκ. και πλάτους 10 εκ. 

τεμάχιο 50   

Ξεσκονόπανα υφασμάτινα 

πλενόμενα διαστάσεων 

40εκ.*40εκ. 

τεμάχιο  10   

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 

λευκές πακέτο 200 τεμαχίων 

πακέτο 15   

Χαρτί υγείας λευκό συσκευασία 

40 ρολών 

συσκευασία  25   

Σακκούλες απορριμμάτων 

καλαθιών γραφείου πακέτο 20 

τεμαχίων 

πακέτο 50   
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Σακκούλες απορριμμάτων 

καλαθιών μπάνιου πακέτο 30 

τεμαχίων 46εκ*56εκ 

πακέτο 50   

Σακκούλες απορριμμάτων με 

σκοινάκι μεγάλες (70εκ*95εκ) 

πακέτο 10 τεμαχίων 

πακέτο 50   

Αquqforte 450ml τεμάχιο 60   

Αλουμινόχαρτο 1kg διαστάσεων 

60μ*45εκ 

τεμάχιο 2   

Αντικολλητικό χαρτί ρολό 

διαστάσεων 8μ*37 εκ 

τεμάχιο 3   

Αποφρακτικό αποχετεύσεων 

τύπου tuboflo  

τεμάχιο 10   

Διάφανη μεμβράνη τροφίμων 

διαστάσεων 250μ*43εκ 

τεμάχιο 1   

Γάντια πλαστικά ενισχυμένα 

πακέτο 2 τεμαχίων  

πακέτο 40   

Εντομοκτόνο για κατσαρίδες σε 

spray 300ml 

τεμάχιο 2   

Σύρμα χοντρό για ανοξείδωτα 

σκεύη  

τεμάχιο 15   

Κουβάς πλαστικός με στίφτη 

οικιακής χρήσης 8lt 

τεμάχιο 10   

Καλαθάκι για μανταλάκια 

πλαστικό 

 τεμάχιο 4   

Χαρτί κουζίνας δίφυλλο 950gr  

ρολό 95μ. 

τεμάχιο 50   

Μπατονέτες σε πλαστικό κουτί 

χωρητικότητας 200 τεμαχίων 

κουτί 3   

Οδοντόβουρτσες παιδικές για 

ηλικία 2-6 ετών  

τεμάχιο 30   

Οδοντόβουρτσες μέτριες τεμάχιο 30   
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Αλκοολούχος λοσιόν 245ml 93 

βαθμών 

τεμάχιο 50   

Βούρτσες σκληρές καθαρισμού 

χαλιών 

τεμάχιο 2   

Βανίλια σε σκόνη, κασετίνα, 

καθαρό βάρος 12,6γρ  

κασετίνα 2   

    ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

   ΦΠΑ 24%  

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

 

 

 

                                                                     Πάτρα,         /         / 

 

                                                                Ο Προσφέρων 
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              Ευρωπαϊκή Ένωση   

              Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

            Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

            Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                               
Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                                                                                            
Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία  
Τηλ. 2613 610114 

                                                                                                                         Αρ. Μελέτης Ξ. 1/2022                  

 

ENΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΟΜΑΔΑΣ Β: EΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥΜΕ Φ.Π.Α. 13%  

 
 

Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 

είδος € 

Δαπάνη € 

Μήλα κόκκινα 

στάρκιν 

κιλό 120   

Μπανάνες κιλό 120   

Πορτοκάλια 

μέρλιν 

κιλό 200   

Καρπούζι κιλό 50   

Πεπόνι κιλό 30   

Κρεμμύδια 

ξερά λευκά 

κιλό 300   

Σκόρδο 

κεφάλι 

τεμάχιο 80   

Καρότα κιλό 40   
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Πατάτες 

Κύπρου 

κιλό 500   

Αγγούρι τεμάχιο 200   

Πιπεριές 

πράσινες 

κιλό 80   

Ντομάτες κιλό 300   

Άνηθος, 

ματσάκι 

200γρ 

ματσάκι 40   

Μαϊντανός, 

ματσάκι 

200γρ 

ματσάκι 40   

Σέλινο, 

ματσάκι 

100γρ 

ματσάκι 30   

Μελιτζάνες 

φλάσκες 

κιλό 50   

Κολοκυθάκια κιλό 50   

Λεμόνια κιλό 50   

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

   ΦΠΑ 13%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

 

                                                       Πάτρα,        /         / 

                                                  Ο Προσφέρων 
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               Ευρωπαϊκή Ένωση   

               Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

             Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

             Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                           Αρ. Μελέτης Ξ. 1/2022        

 Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                                                                                            
Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία  
Τηλ. 2613 610114 
 
 
 

                                                  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Γ: EΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 
 
 

Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 

είδος € 

Δαπάνη € 

Μπριζόλες 

χοιρινές νωπές 

με κόκκαλο 

(περίπου 

250γρ το τεμ.) 

κιλό 40   

Ποντίκι 

μοσχαρίσιο 

νωπό 

κιλό 120   
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                                                                                                                                   Πάτρα,       /        / 

                                                                                         
                                                                                                                        Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

Κιμάς 

μοσχαρίσιος 

νωπός 

κιλό 120   

Κοτόπουλο 

νωπό (Τ. 65%Α) 

κιλό 250   

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 

   ΦΠΑ 13%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  
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 Ευρωπαϊκή Ένωση   

 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

 Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

 Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 

                                                                         

 

                                                 

 

                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                                              Αρ. Μελέτης Ξ. 1/2022             

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                               
Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                                                                                            
Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία  
Τηλ. 2613 610114 

                                                                                                                                                                                                                                                   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΟΜΑΔΑΣ Δ: EIΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 

Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 

είδος € 

Δαπάνη € 

Ψωμί από 

σιτάρι, 

φρατζόλα 

350γρ 

τεμάχιο 2.500   

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

   ΦΠΑ 13%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

 

 

                                                                   Πάτρα,       /        / 
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                                     Ο Προσφέρων 
 
 

                                                                                  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   

 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

 Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

 Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                               
Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών                                                                                            
Συντάξασα :Σταθακοπούλου Μαρία  
Τηλ. 2613 61011 

                                                                                                    Αρ. Μελέτης Ξ. 1/2022 

                                                                                         

                                

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡIΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 
 

Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 

είδος € 

Δαπάνη € 

Πέρκα φιλέτο, 

συσκευασία 

700γρ  

συσκευασία 80   

Αρακάς 

κατεψυγμένος, 

συσκευασία 

1kg 

συσκευασία 75   
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                                                           Πάτρα,       /        / 
 

                                                Ο Προσφέρων 
 

 

 

 

 

 

 

Φασολάκια 

στρογγυλά 

κατεψυγμένα, 

συσκευασία 

1kg 

συσκευασία 65   

Mπάμιες 

κατεψυγμένες 

συσκευασία 

1kg 

συσκευασία 50   

Ελαιόλαδο, 

δοχείο 5lt 

δοχείο 50   

     

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

   ΦΠΑ 13%  

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 
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Ευρωπαϊκή Ένωση   

 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

 Μεταρρύθμιση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής  

 Ένωσης Ε.Π. Δημοσίου Τομέα 2014-2020 
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