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H κειέηε απηή αθνξά ηελ εηήζηα πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, εηδώλ παληνπσιείνπ θαη
ινηπώλ εηδώλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγήζεη ν Γήκνο Αηγηαιείαο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ην 2018.
Η δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζεη ζπλνιηθά έσο ην πνζό ησλ 74.396,29 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη αλαιύεηαη σο εμήο:
Τν νηθνλνκηθό έηνο 2018, γηα ην Γήκν Αηγηαιείαο, ε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2018 (ΚΑΔ 15-6481.001) κε ηε δέζκεπζε ηνπ πνζνύ ησλ
19.396,29 € γηα ηε Παξνρή Σπζζηηίσλ ζε άπνξνπο καζεηέο ηεο Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηα γεύκαηα αγάπεο.
Τν νηθνλνκηθό έηνο 2018, γηα ην Ννκηθό Πξόζσπν, ε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2018,γηα ηα ΚΑΠΗ (ΚΑΔ10-6481,006) κε ηε δέζκεπζε ηνπ
πνζνύ ησλ 3,000 € θαη γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο (ΚΑΔ 10-6481.005) κε ηε
δέζκεπζε ηνπ πνζνύ ησλ 52.000 επξώ.
Η Πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ σνοπηικού διαγωνιζμού θαη
ην θξηηήξην αμηνιόγεζεο πνπ ζα νξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ
Τα αλσηέξσ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη σο θάησζη:
ΜΕΛΕΣΗ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ CPV 15800000-6
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ παληνπσιείνπ γηα ηελ θάιπςε
αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ην έηνο 2018.
Ο Πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλαθνξηθά κε ηα γεύκαηα αγάπεο
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.245,75 € ρσξίο ην ΦΠΑ θαη ζπλνιηθήο αμίαο 1407,70€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πνζόηεηα: 1.065 ηεκάρηα.
Ο Πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλαθνξηθά κε ηα ηξόθηκα
παληνπσιείνπ γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 13.314,97 €
ρσξίο ην ΦΠΑ θαη ζπλνιηθήο αμίαο 15.277,17€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Πνζόηεηα: 6.971 ηεκάρηα θαη 700 θηιά.
Ο Πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλαθνξηθά κε ηα ηξόθηκα
παληνπσιείνπ γηα ηα ΚΑΠΗ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.284,35 € ρσξίο ην ΦΠΑ θαη
ζπλνιηθήο αμίαο 1.571,97€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πνζόηεηα: 1209 ηεκάρηα.
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην πίλαθα πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα είδε

ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζε
αθέξαηεο κνλάδεο επί ησλ ηηκώλ ηνπ αλαιπηηθνύ ηηκνινγίνπ.

ΜΕΛΕΣΗ
15112100-7

ΕΙΔΧΝ

ΠΣΗΝΟΣΡΟΦΕΙΟΤ

(Κοηόποσλο

νωπό)CPV

Η παξνύζα Μειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ πηελνηξνθείνπ γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηα γεύκαηα αγάπεο θαη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο γηα ην έηνο 2018.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή γηα ηνλ Γήκν αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
3,710,08€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 13% ε δαπάλε αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ 4,192,39€. Πνζόηεηα :1088 θηιά
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή γηα ην Ννκηθό Πξόζσπν αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ 2,813,25€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 13% ε δαπάλε
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3,178,97€. Πνζόηεηα :825 θηιά
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα
είδε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
Σπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά
κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, κε βάζε ηηο
αλώηεξεο ηηκέο απηώλ ησλ εηδώλ πνπ αλαθνηλώλνληαη θάζε θνξά από ηνλ επίζεκν
θξαηηθό θνξέα .
ΜΕΛΕΣΗ ΕΙΔΧΝ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ CPV 15811100-7
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αξηνπνηείνπ γηα ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο Παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ην
έηνο 2018.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ
Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 4,510 € ρσξίο ΦΠΑ θαη 5,592,40 € κε ΦΠΑ 24%.
Πνζόηεηα : 11,000 ηεκάρηα.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ
Γήκνπ κε ζηαθηδόςσκν αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 4,510 € ρσξίο ΦΠΑ θαη
5,592,40€ κε ΦΠΑ 24%. Πνζόηεηα : 11.000 ηεκάρηα.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε είδε
αξηνπνηείνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 6,426,66 € ρσξίο ΦΠΑ θαη 7,306,17€ κε ΦΠΑ
13%. Πνζόηεηα : 1169 ηεκάρηα θαη 3.600 θηιά.
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα
είδε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
Σπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζε
αθέξαηεο κνλάδεο επί ησλ ηηκώλ ηνπ αλαιπηηθνύ ηηκνινγίνπ.

ΜΕΛΕΣΗ ΓΑΛΑ CPV 15511000-3
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ην έηνο 2018.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 7,260€ γηα
ηνλ Γήκν ρσξίο ΦΠΑ θαη 8203,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13%. Πνζόηεηα :
11000 ηεκάρηα.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή γηα ην Ννκηθό Πξόζσπν αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ 1,150€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 1,299,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13%.
Πνζόηεηα : 1,150 ηεκάρηα.
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα είδε
ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
σνοπηικό διαγωνιζμό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζε
αθέξαηεο κνλάδεο επί ησλ ηηκώλ ηνπ αλαιπηηθνύ ηηκνινγίνπ.
ΜΕΛΕΣΗ ΕΙΔΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΕΙΟΤ CPV 03221000-6
Η Παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ νπσξνπσιείνπ γηα ηελ θάιπςε
αλαγθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ γηα ην έηνο 2018.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 7,236,88€
ρσξίο ην ΦΠΑ θαη 8,177,67 κε ΦΠΑ 13%. Πνζόηεηα : 1,130 ηεκάρηα θαη 5,456 θηιά
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην πίλαθα πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα είδε
ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
Σπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη ην θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά
κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, κε βάζε ηηο
αλώηεξεο ηηκέο απηώλ ησλ εηδώλ πνπ αλαθνηλώλνληαη θάζε θνξά από ηνλ επίζεκν
θξαηηθό θνξέα.
ΜΕΛΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ CPV 15411110-6
Η Παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ειαηόιαδνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ γηα ην έηνο 2018.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1,733,42
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13%. Πνζόηεηα : 295 πεληόιηηξα
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα
είδε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
Σπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά
κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, κε βάζε ηηο
αλώηεξεο ηηκέο απηώλ ησλ εηδώλ πνπ αλαθνηλώλνληαη θάζε θνξά από ηνλ επίζεκν
θξαηηθό θνξέα .
ΜΕΛΕΣΗ ΝΧΠΑ ΦΑΡΙΑ CPV 03311000-2
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα λσπώλ ςαξηώλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ
ηνπ Ν.Π.Π.Γ γηα ην έηνο 2018.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 9,465,78€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13%. Πνζόηεηα: 566 θηιά.
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα
είδε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ

πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
Σπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά
κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, κε βάζε ηηο
αλώηεξεο ηηκέο απηώλ ησλ εηδώλ πνπ αλαθνηλώλνληαη θάζε θνξά από ηνλ επίζεκν
θξαηηθό θνξέα .
ΜΕΛΕΣΗ ΕΙΔΧΝ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ CPV 15111200-1
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θξενπσιείνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ γηα ην έηνο 2018.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 4,921,50€ κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 13% ε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
5.561,30€. Πνζόηεηα : 579 θηιά
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα
είδε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
Σπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά
κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, κε βάζε ηηο
αλώηεξεο ηηκέο απηώλ ησλ εηδώλ πνπ αλαθνηλώλνληαη θάζε
ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ CPV 15982000-5
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα αλαςπθηηθώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ ΚΑΠΗ γηα ην έηνο 2018.
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηε πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.151,64€
άλεπ ΦΠΑ θαη 1,428,03 κε ΦΠΑ. Πνζόηεηα : 786 ηεκάρηα.
Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζκεηξήζεσλ θαη όια ηα
είδε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ θαζέλα από ηνπο γεληθνύο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από
Σπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζε
αθέξαηεο κνλάδεο επί ησλ ηηκώλ ηνπ αλαιπηηθνύ ηηκνινγίνπ.
.
Αίγιο

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

Κούρτη Αμαλία
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Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Καΐτσας Δημήτριος

