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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  
 
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια τροφίμων (οπωροπωλείου, παντοπωλείου, 
αρτοποιείου, κρεοπωλείου κ.α) που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλίμου, για ένα 
έτος από την υπογραφή της συμβάσεως. 
 
Η μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τις ανάγκες των αντίστοιχων φορέων του Δήμου και 
συγκεκριμένα: 

1. Τις ανάγκες προμήθειας τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ ‘Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου 
με το υπ’ αριθ.8543/04.04.2019 έγγραφο τους που στάλθηκε στις υπηρεσίες του 
Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η απαιτούμενη μελέτη και 

2. Το υπ’ αριθ.8357/02.04.2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης αναφορικά 
με τις ετήσιες ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. 

 
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 379.171,23€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς των 
προϋπολογισμών των φορέων που αφορά, οικονομικών ετών 2019 & 2020 και 
αναλυτικότερα: 
- Από τον προϋπολογισμό του Δήμου  στον Κ.Α:15.6481.0003, κατά το ποσό των 
101.087,27€ εκ των οποίων 33.368,06€ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2019 & 
67.719,21€ τον προϋπολογισμό έτους 2020.  
 
- Από τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ στους Κ.Α: 15.6481.0001, 15.6481.0002, 
15.6481.0003, 15.6481.0004, 15.6481.0007 με αντίστοιχους τίτλους : Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου, προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, προμήθεια ειδών κατεψυγμένων (ψάρια – 
λαχανικά), προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, προμήθεια ειδών αρτοποιίας, κατά το σύνολο 
ποσό 278.083,96€ για τα έτη 2019 & 2020. 
 
Για την ανάδειξη αναδόχου θα διεξαχθεί διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 
χρήση της πλατφόρμας του εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο 
κατακύρωσης: 

- Για τα είδη: ελαιόλαδο, αυγά, οπωροπωλείο, κρεοπωλείο και κατεψυγμένα το 
μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) ανά ομάδα στη νόμιμα 
διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής 

http://www.promitheus.gov.gr/


του, όπως αυτό προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 
της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. 

- Για τα είδη: παντοπωλείου και αρτοποιείου , η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών της 
ομάδας. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, και 
για όποιο φορέα επιθυμούν, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 
ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. 
 
Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της (πλην των ειδών 
αρτοποιίας που θα είναι για επτά (7) μήνες για τους Ν.Π.Δ.Δ). 
 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει στο σύνολό της ή τμηματικά, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του κάθε φορέα. Καθένας από τους αναδόχους οφείλει να προμηθεύσει μέσα σε 
ορισμένη προθεσμία τα είδη που θα παραγγέλνονται από τον κάθε φορέα και να τα 
παραδίδει σε χώρους που θα του υποδείξει και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά. 
Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τον φορέα θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
 Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής κάθε φορέα. Σε περίπτωση 
απορρίψεως ενός είδους από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται σε 
αντικατάσταση αυτού σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις Τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 379.171,23€ με Φ.Π.Α 13% ή 
24% κατά περίπτωση. 
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