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ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   01 / 2023 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  ΤΟΥ 2023 
 
Όλα τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητες τους, αναφέρονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό  84.498,98 € με τον αντίστοιχο ανά 
προϊόν  Φ.Π.Α.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 και 

συγκεκριμένα τους,  Κ.Α. 15.6481.0003 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας 

συσσιτίων, προμήθεια τροφίμων» με το ποσό των 74.999,94 €  και Κ.Α. 

15.6481. 0002 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων κατασκηνώσεων  

προμήθεια άρτου» με το ποσό των  9499,04 €. 

Η προμήθεια  θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016,  με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά 

τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής: (βάσει του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016). 

 

Α) Με τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη που περιλαμβάνονται στους πίνακες του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού και περιλαμβάνονται στα εξής τμήματα: 4β, 5, 6α, 
6β,  7, 8,και 9 της παρούσης μελέτης. 
 
Β) Με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσής του, με βάση τις μέσες τιμές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται 
κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα (Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Εμπορίου 
& Τουρισμού)  για τα είδη που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1, 2, 3, 4α και 6γ, 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης.  

 
 

Τα προς προμήθεια είδη και οι τεχνικές τους προδιαγραφές αναφέρονται 
παρακάτω: 
Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις 
παραγγελίες, και να πληρούν πλήρως τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις 
καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.    
 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ελληνική

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Δ/νση: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τμήμα: Κοινωνικής Πολιτικής και 
πολιτικών ισότητας των φύλων  

Τηλέφωνο: 2102777198 

E-mail: koin@otenet.gr 
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• 15.6481.0003   «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια τροφίμων» 

• 15.6481. 0002  «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων κατασκηνώσεων  

προμήθεια άρτου» 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται 

με CPV: 

ΑΡΙΘ. CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 15411110-6  Ελαιόλαδο 

2 03142500-3  Αυγά 

3 03221200-8  Οπωροκηπευτικά 

4 15119000-5  διάφορα κρέατα 

5 15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

6 15612500-6  Προϊόντα αρτοποιίας 

7 15555100-4  παγωτά  

8 15500000-3   Γαλακτοκομικά προϊόντα 

9 15540000-5  Τυροκομικά προϊόντα 

10 15861100-2  καβουρδισμένος καφές 

11 15130000-8   Προϊόντα κρέατος 

12 15811100-7   ψωμί 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 01 / 2023 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«κάτω των ορίων» 

• Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Τεχνική Έκθεση  

• Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Προϋπολογισμός 

• Συγγραφή υποχρεώσεων 

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των παρακάτω προϊόντων για τις 
ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης για το Καλοκαίρι του 2023: 

• Ελαιόλαδου 

• Αυγών 

• Ειδών Μαναβικής 

• Κρεάτων με ποσοστό έκπτωσης 

• Κρεάτων, κοτόπουλων, κατεψυγμένων με χαμηλότερη τιμή 

• Αναψυκτικών. 

• Κατεψυγμένων προϊόντων με χαμηλότερη τιμή.   

• Κατεψυγμένων προϊόντων με ποσοστό έκπτωσης. 

• Παγωτών 

• Ειδών Παντοπωλείου. 

• Άρτου 
 Βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 για  την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, 

και την κάλυψη των αναγκών αυτής. 

Η παρούσα προμήθεια εμπίπτει στις διατάξεις του βιβλίου Ι του Ν.4412/16 και είναι 

«κάτω των ορίων», ενώ θα ανατεθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης, υποδιαιρείται στα κατωτέρω τμήματα:  

Τμήμα 1ο  Προμήθεια ελαιόλαδου. 
Τμήμα 2ο Προμήθεια Αυγών. 
Τμήμα 3ο Προμήθεια Οπωροκηπευτικών. 
Τμήμα 4ο Διάφορα προϊόντα κρέατος. 
Τμημα 5ο Διάφορα προϊόντα διατροφής. 
Τμήμα 6ο Προϊόντα Αρτοποιίας.  
Τμήμα 7ο Παγωτά. 
Τμήμα 8ο Γαλακτοκομικά προϊόντα.  
Τμήμα 9ο Τυροκομικά προϊόντα. 
Τμήμα 10ο Καφές. 
Τμήμα 11ο προϊόντα κρέατος 
Τμήμα 12ο Άρτος. 
Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.   
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

                                             TMHMA 1o 
Προμήθεια Ελαιόλαδου (με ποσοστό έκπτωσης) 
 

                                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1) Τα προϊόντα  θα παραδοθούν στο χώρο της Δημοτικής Κατασκήνωσης  
 

2) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως  Ελαιόλαδο για τις ανάγκες της 
Δημοτικής Κατασκήνωσης. 

  3)  Το Ελαιόλαδο, πρέπει να είναι εγχώριο, Α’ Ποιότητας τύπου  Έξτρα Παρθένο, 
σε συσκευασίες των πέντε (5)   λίτρων. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε περί τροφίμων, ισχύουσες διατάξεις. Θα 
πρέπει να είναι με άμεμπτη γεύση και οξύτητα όχι ανώτερη του προβλεπόμενου. 
 

TMHMA 2o 
          Προμήθεια Αυγών (με ποσοστό έκπτωσης) 

 
                                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως αυγά.  
2)  Τα αυγά, θα παραγγέλνονται 2 ημέρες πριν την παράδοσή τους και θα 
παραδίδονται  στο χώρο της Αποθήκης της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο 
Αλεποχώρι Αττικής. 
3)  Θα είναι ποιότητας Α’, ωοσκοπημένα,  άνω των 55 γρ. 
4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα. Τα Δελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα 
παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιμολόγια, θα παραδίδονται, μόνο στο 
Γραφείο Προμηθειών. 
5) Ο χρόνος παράδοσης  των ειδών  προμήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την 
εβδομάδα (κατόπιν συμφωνίας των δύο (2) μερών), κατά τις πρωινές ή 
απογευματινές  ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αποθηκάριο. 
6) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή. 
 
    Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, την 
κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόμενων από 
τον προμηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους 
όρους συσκευασίας, τους  όρους διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής 
υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίμων, τις  προδιαγραφές κ.λ.π. 
προϋποθέσεις εκ των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή, τότε η Επιτροπή 
Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει 
το είδος ή τα είδη. 
                    

                                                  TMHMA 3o 
Προμήθεια Οπωροκηπευτικών (με ποσοστό έκπτωσης) 

                                                           
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται είδη Μαναβικής. 
Τα προϊόντα  χωρίζονται σε: 

3α Λαχανικά σε κιλά    
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3β ΦΡΟΥΤΑ  
3γ Λαχανικά  σε τεμάχια 
3δ Αρωματικά βότανα σε τεμάχια 
3ε  Αρωματικά βότανα σε κιλά 
2)  Τα προϊόντα  πρέπει να είναι εγχώρια και θα παραγγέλλονται δύο (2) ημέρες 
πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της 
Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 
3)  Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άμεσης κατανάλωσης 
και θα πληρούν τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών  
4) Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα. Τα Δελτία Αποστολής, που θα συνοδεύουν τα προϊόντα θα 
παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τα Τιμολόγια, θα παραδίδονται μόνο στο 
Γραφείο Προμηθειών. 
5) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής, αμφιβάλλει για την ποιότητα, την 
κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών των παραδιδόμενων από 
τον προμηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους 
όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων, τους 
όρους του κώδικα τροφίμων, τις προδιαγραφές και λοιπές προϋποθέσεις, εκ των 
παραδιδόμενων από τον προμηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής, έχει το 
αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα, να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη.                         

 
                                               TMHMA 4o 

4α) Προμήθεια κρεάτων  (με ποσοστό έκπτωσης) 
4β) Προμήθεια κρεατικών(Λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια) (με χαμηλότερη 
τιμή) 

 
     α) Προμήθεια κρεάτων (με ποσοστό έκπτωσης) 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως Νωπά κρέατα και κοτόπουλα. Τα 
προϊόντα, θα πρέπει να προέρχονται από την Ε.Ε. 

2) Το προϊόν θα παραδίδεται σε ψυγεία της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο 
Αλεποχώρι Αττικής. Δύο (2) φορές την εβδομάδα (κατόπιν συμφωνίας των 
δύο (2) μερών), κατά  τις μεσημβρινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με τον 
Αποθηκάριο. 

3) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα. Τα Δελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα 
παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιμολόγια, θα παραδίδονται, μόνο 
στο Γραφείο Προμηθειών. 

4) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ : Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής, τύπου 65% 
χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.). Να προέρχονται από υγιή, 
κοινοτικής προέλευσης, κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής 
κατάστασης, να είναι ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ξένο σώμα, 
ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, 
χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς 
ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και 
ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει 
κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυμία θα 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Το βάρος τους να είναι περίπου 
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από 1000. έως 1200 γρ. ανά τεμάχιο, να έχουν συσκευαστεί και συντηρηθεί 
υπό υγιεινές συνθήκες και να φέρουν επ΄ αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

5) ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ (σπάλα α/ο),  προερχόμενο  από    ζώο  ηλικίας  8  

–  12  μηνών,  άπαχο,  A’  ποιότητας  απαλλαγμένο από  οστά,  λίπος,  

τένοντες  κλπ.  Χωρίς  μεταβολή  των  οργανοληπτικών  του  

χαρακτηριστικών,  καθαρό,  ροδαλού χρώματος,  με  οσμή  χαρακτηριστική  

του  είδους,  το  οποίο  να  είναι    διατηρημένο  και  παραδίδεται  σε 

θερμοκρασία  ψύξης  (όχι  κατάψυξης)  7°C  το  ανώτερο  σε  όλα  τα  σημεία  

του  κρέατος.  Το  προϊόν  θα  πρέπει  να είναι  πρόσφατης  σφαγής  (προ  

2-6  ημερών)  και  να  έχει  τελική  ημερομηνία  ανάλωσης  το  πολύ  10 

ημέρες  από  την ημερομηνία  παράδοσης  του. 

6) ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ (Μπριζόλα),  προερχόμενο  από    ζώο  ηλικίας  8  

–  12  μηνών,  άπαχο,  A’  ποιότητας  απαλλαγμένο από,  λίπος,  τένοντες  

κλπ.  Χωρίς  μεταβολή  των  οργανοληπτικών  του  χαρακτηριστικών, 

καθαρό, ροδαλού χρώματος, με οσμή  χαρακτηριστική  του  είδους,  το  

οποίο  να  είναι    διατηρημένο  και  παραδίδεται  σε θερμοκρασία  ψύξης  

(όχι  κατάψυξης)  7°C  το  ανώτερο  σε  όλα  τα  σημεία  του  κρέατος.  Το  

προϊόν  θα  πρέπει  να είναι  πρόσφατης  σφαγής  (προ  2-6  ημερών)  και  

να  έχει  τελική  ημερομηνία  ανάλωσης  το  πολύ  10 ημέρες  από  την 

ημερομηνία  παράδοσης  του.    

7) ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ: Να προέρχεται από νεαρό ζώο, ηλικίας 8–12 μηνών. Να 

είναι κρέας νωπό (από ελιά, σπάλα, χτένι, σπαλομύτα ), άπαχο, Ά 

ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κλπ, το οποίο να 

βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή 

και αίματα. Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες. Να 

έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. Το κρέας κατά τον 

χρόνο παράδοσης του στα τμήματα του Ν.Π. δεν πρέπει να παρουσιάζει 

θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C, οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8, 

μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του 

HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

8) Για όλα τα είδη πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα τροφίμων και 
ποτών. 
 

9) Τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι 
αναλλοίωτα και μη αποψυγμένα. 

10) Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου, είναι σταθερές και 
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας.  

11) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή. 
 

12) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, 
την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των 
παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή 
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περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους  όρους 
διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του 
κώδικα τροφίμων, τις  προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις , τότε η 
Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να 
μην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 

13) Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπονται στο Δελτίο Τιμών της 
Περιφέρειας, με το οποίο και είμαστε συμμορφωμένοι.  

 

 β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ  (λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια ) (με 

χαμηλότερη τιμή) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1.Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως Κρέατα (Λουκάνικα – Χοιρινά 
Σουβλάκια). 
Τα προϊόντα, θα πρέπει να προέρχονται από την Ε.Ε.  
2.Το προϊόν θα παραδίδεται σε ψυγεία της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο 
Αλεποχώρι Αττικής. Δύο (2) φορές την εβδομάδα (κατόπιν συμφωνίας των δύο 
(2) μερών), κατά  προτίμηση τις μεσημβρινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με 
τον Αποθηκάριο. 
3.Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα. Τα Δελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα 
παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιμολόγια, θα παραδίδονται, μόνο στο 
Γραφείο Προμηθειών. 
4.Τα σουβλάκια να είναι από φρέσκο χοιρινό κρέας Α’ ποιότητας και να είναι 
φρεσκοκομμένα, προερχόμενο  από    ζώο  ηλικίας  8  –  12  μηνών,  άπαχο,  
απαλλαγμένο από  οστά,  λίπος,  τένοντες  κλπ.  Χωρίς  μεταβολή  των  
οργανοληπτικών  του  χαρακτηριστικών,  καθαρό,  ροδαλού χρώματος,  με  
οσμή  χαρακτηριστική  του  είδους,  το  οποίο  να  είναι    διατηρημένο  και  
παραδίδεται  σε θερμοκρασία  ψύξης  (όχι  κατάψυξης)  7°C  το  ανώτερο  σε  
όλα  τα  σημεία  του  κρέατος.   
Το  προϊόν  θα  πρέπει  να είναι  πρόσφατης  σφαγής  (προ  2-6  ημερών)  και  
να  έχει  τελική  ημερομηνία  ανάλωσης  το  πολύ  10 ημέρες  από  την 
ημερομηνία  παράδοσης  του, με βάρος τουλάχιστον 90  γραμμάρια. 
5.Τα λουκάνικα πρέπει να είναι τύπου Φρανκφούρτης. 
6.Για όλα τα είδη πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα τροφίμων και 
ποτών. 
7.Τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι 
αναλλοίωτα και μη αποψυγμένα. 
8.Για τα προϊόντα που κριτήριο κατακύρωσης, είναι η  χαμηλότερη τιμή,  οι τιμές 
μονάδας του συμβατικού τιμολογίου, θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη 
τη διάρκεια της προμήθειας.  
9.Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή. 
10.Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, 
την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των 
παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα 
είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους  όρους διακήρυξης 
δημοπρασίας και  συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα 
τροφίμων, τις  προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις, τότε η Επιτροπή 
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Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην 
παραλάβει το είδος  ή τα είδη. 
 

TMHMA 5o 
Προμήθεια Αναψυκτικών (με χαμηλότερη τιμή) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως Αναψυκτικά περιλαμβάνουν  χυμούς 
φρούτων και αναψυκτικά (Πορτοκαλάδα). 
2)  Τα προϊόντα, θα παραγγέλνονται 2 ημέρες πριν την παράδοσή τους και θα 
παραδίδονται  στο χώρο της Αποθήκης της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο 
Αλεποχώρι Αττικής. 
3) Ο φυσικός χυμός θα πρέπει να είναι  σε συσκευασίες  tetrapack του ενός λίτρου 
που θα το διατηρούν προστατευμένο και αναλλοίωτο. Θα πρέπει να από 100% 
φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς προσθήκη  ζάχαρης και συντηρητικών. 
4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα, με τη μέγιστη θερμοκρασία που θα αναπτύσσεται κατά τη 
μεταφορά τους, να μην υπερβαίνει τη θερμοκρασία που καθορίζουν οι κείμενες 
Υγειονομικές διατάξεις. Τα Δελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα 
παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιμολόγια, θα παραδίδονται, μόνο στο 
Γραφείο Προμηθειών. 
5) Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου, είναι σταθερές και αμετάβλητες σε 
όλη τη διάρκεια της προμήθειας.  
6) Ο χρόνος παράδοσης  των ειδών  προμήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την 
εβδομάδα (κατόπιν συμφωνίας των δύο (2) ημερών), κατά  τις πρωινές ή 
απογευματινές  ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αποθηκάριο. 
7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή. 

     
 
 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, την 
κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόμενων από 
τον προμηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους 
όρους συσκευασίας, τους  όρους διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής 
υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίμων, τις  προδιαγραφές κ.λ.π. 
προϋποθέσεις εκ των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή, τότε η Επιτροπή 
Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει 
το είδος ή τα είδη. 

TMHMA 6o 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
  6α) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ     (με χαμηλότερη τιμή)  
                                                          ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως  κατεψυγμένα τρόφιμα. (Βάσεις 
πεϊνιρλί  και πίτες για σουβλάκια.) 
2)  Τα προϊόντα  θα παραδοθούν στο χώρο της Δημοτικής Κατασκήνωσης, Τα 
μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι 
αναλλοίωτα και μη αποψυγμένα. 
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3)  Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι κατεψυγμένα, Α’ 
ποιότητας και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε. 

 
6β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (με χαμηλότερη τιμή) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
1)Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως  κατεψυγμένα τρόφιμα.  
Ψάρι   (fish sticks.) 
2)  Τα προϊόντα  θα παραδοθούν στο χώρο της Δημοτικής Κατασκήνωσης, Τα 
μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι 
αναλλοίωτα και μη αποψυγμένα. 
3)  Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι κατεψυγμένα, Α’ 
ποιότητας και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε. 
                    

6γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
(με ποσοστό έκπτωσης) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως  κατεψυγμένα τρόφιμα. 
2)  Τα προϊόντα  θα παραδοθούν στο χώρο της Δημοτικής Κατασκήνωσης, Τα 
μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι 
αναλλοίωτα και μη αποψυγμένα. 
3)  Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι κατεψυγμένα, Α’ 
ποιότητας και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε. 
4) Για τα Φασολάκια και τον Αρακά, ισχύει η Μέση Τιμή του Δελτίου Τιμών της 
Περιφέρειας Αττικής,                 
5) Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπονται στο Δελτίο Τιμών της 
Περιφέρειας, με το οποίο και είμαστε συμμορφωμένοι.  

 
TMHMA 7o 

Προμήθεια Παγωτών (με χαμηλότερη τιμή) 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως Παγωτά 
2)  Τα Παγωτά θα παραγγέλνονται 2 ημέρες πριν την παράδοσή τους και θα 
παραδίδονται  στο χώρο της Αποθήκη της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο 
Αλεποχώρι Αττικής. 
3)  Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άμεσης κατανάλωσης 
4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα, τα οποία να διαθέτουν ψυγεία. Τα Δελτία Αποστολής, που 
συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιμολόγια, θα 
παραδίδονται, μόνο στο Γραφείο Προμηθειών. 
5) Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου, είναι σταθερές και αμετάβλητες σε 
όλη τη διάρκεια της προμήθειας.  
6) Ο χρόνος παράδοσης  των ειδών  προμήθειας, ορίζεται στη μία (1) φορά την 
εβδομάδα (κατόπιν συμφωνίας της ημέρας παράδοσης, κατά  τις πρωινές ή 
απογευματινές  ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αποθηκάριο.). 
7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή. 
    Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, την 
κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόμενων από 
τον προμηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους 
όρους συσκευασίας, τους  όρους διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής 
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υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίμων, τις  προδιαγραφές κ.λ.π. 
προϋποθέσεις εκ των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή, τότε η Επιτροπή 
Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει 
το είδος ή τα είδη. 

TMHMA 8o 
Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (με χαμηλότερη τιμή) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1) Το προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως είδη παντοπωλείου 
2)  Τα είδη Παντοπωλείου θα παραγγέλνονται 2 ημέρες πριν την παράδοσή τους 
και θα παραδίδονται  στο χώρο της Αποθήκης της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο 
Αλεποχώρι Αττικής. 
3)  Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άμεσης κατανάλωσης 
με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, όπως αναφέρονται παρακάτω. 
4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμένα και όπου 
απαιτείται με ψύξη, μεταφορικά μέσα. Τα Δελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα 
προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τα τιμολόγια, θα 
παραδίδονται, μόνο στο Γραφείο Προμηθειών. 
5) Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου, είναι σταθερές και αμετάβλητες σε 
όλη τη διάρκεια της προμήθειας.  
6) Ο χρόνος παράδοσης  των ειδών  προμήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την 
εβδομάδα (κατόπιν συμφωνίας των δύο (2) μερών, κατά  τις πρωινές ή 
απογευματινές  ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αποθηκάριο. 
7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή. 
    Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, την 
κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόμενων από 
τον προμηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους 
όρους συσκευασίας, τους  όρους διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής 
υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίμων, τις  προδιαγραφές κ.λ.π. 
προϋποθέσεις εκ των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή, τότε η Επιτροπή 
Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει 
το είδος ή τα είδη. 
            
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

1. ΑΛΕΥΡΙ : Θα πρέπει να είναι από αλεύρι υγιούς σίτου τύπου 70%, 

βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Να μην 

είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει μυρωδιά. Να 

παραδίδονται συσκευασμένα σε χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους 

1.000 γρ. από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία στους 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης (τουλάχιστον 4 μήνες 

εκτός ψυγείου) και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από στους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης.    
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2. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: Αρίστης ποιότητας. Το προϊόν να είναι 

συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού 

βάρους 160γρ. δεν πρέπει να είναι χτυπημένη ή τσαλακωμένη.  

Το προϊόν πρέπει να είναι σφραγισμένο στη συσκευασία, ώστε να 

αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή του με το περιβάλλον. Εξωτερικά στους 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

3. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: Σε συσκευασία μεταλλικού κουτιού 410 γρ. που δεν έχει 

χτυπηθεί, εγκεκριμένη για τρόφιμα. Αρίστης ποιότητας γάλα, με 

περιεκτικότητα σε λιπαρά 7,5%, που αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με 

1 μέρος νερού. Εξωτερικά στους συσκευασίας θα αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 

4. ΖΑΧΑΡΗ: Να είναι σε χάρτινη συσκευασία του του ενός (1) κιλού, ψιλή, 

λευκή κρυσταλλική, Α΄ ποιότητας, με αναγραφόμενη προέλευση και να είναι 

απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Να αναγράφεται η ημερομηνία παρασκευής 

και λήξης κατανάλωσης και να φέρει ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. 

5. ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Θα πρέπει να είναι από  σιμιγδάλι Α’ ποιότητας. 

Συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία καθαρού βάρους των 500γρ., 

χωρίς αλλοιώσεις, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Το περιεχόμενο 

να είναι φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση. Τα ζυμαρικά θα είναι 

παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 100%, τα οποία αποξηραίνονται εντός 

ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. Να 

υπάρχει ένδειξη στους ημερομηνία παρασκευής και λήξης κατανάλωσης και 

του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από στους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. 

6. ΚΑΚΑΟ: Πρέπει να λαμβάνεται από κονιοποίηση καθορισμένων 

αποφλοιωμένων και καβουρδισμένων κυαμάτων και να περιέχει βούτυρο 

κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 20% υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας και 

νερό 9% κατά ανώτατο όριο. Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό 

περιβάλλον όπου η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 18° C και η 

σχετική υγρασία να είναι 40-55%. 
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7. ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλη συσκευασία και 

να αναφέρει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία λήξης. 

το προϊόν  πρέπει να είναι ζωικής προέλευσης, να περιέχει λίπος γάλακτος 

σε ποσοστό 5,5%  τουλάχιστον και σε συσκευασία του ενός λίτρου.  

8. ΚΑΦΕΣ: Να είναι Ελληνικού Τύπου, να είναι καλής ποιότητας και να πληροί 

τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

9. ΚΑΦΕΣ τύπου ΝΕΣ: Να είναι Α’  Ποιότητας στιγμιαίος καφές και να πληροί 

τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

10. ΚΟΜΠΟΣΤΑ – ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ : Η πρώτη ύλη πρέπει να είναι καλής 

ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Το 

προϊόν δεν πρέπει να περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες, που είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου. 

11. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: Αυτή πρέπει να είναι αρίστης ποιότητάς φτιαγμένη από 

ζάχαρη και φρέσκα φρούτα σε ποσοστό 40% και άνω και να πληροί τους 

όρους της σχετικής εγκυκλίου του Γ.Χ.Κ.  

12. ΜΕΛΙ : Πρέπει να πληροί τους κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής 

για την παραγωγή προϊόντων που μπορούν να καταναλωθούν από τον 

άνθρωπο.  Πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος σκιερό και δροσερό με 

θερμοκρασία ≤25° C. Περιεκτικότητα σε φρουκτόζη και γλυκόζη πρέπει να 

είναι ≥ 45g/100g προϊόντος. Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη να είναι ≤ 

5g/100g προϊόντος. 

       Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για τρόφιμα.  

        Η υφή πρέπει να είναι ρευστή, παχύρευστη. 

       Το χρώμα πρέπει  να είναι σχεδόν άχρωμο έως καφέ σκούρο. 

13. ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ: Πρέπει να είναι παρασκευασμένη από πρώτες 

ύλες  εξαιρετικής ποιότητας. 

       Η συσκευασία πρέπει να είναι κλεισμένη αεροστεγώς. 

       Πρέπει κατά την παραγωγή και αποθήκευση του προϊόντος, να τηρούνται 

όλες οι απαραίτητης από το 

       νόμο διαδικασίες για την αποφυγή φυσικών, βιολογικών και χημικών 

κινδύνων 
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14. ΡΥΖΙ :   

Ρύζι Parboiled Το ρύζι θα είναι Α ποιότητας, επεξεργασμένο και κατεργασμένο 

με υγροθερμική κατεργασία (PARBOILING), με ελαφρώς υποκίτρινο χρώμα, 

αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα. Δεν πρέπει να παρουσιάζει 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση, να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο 

από κάθε ξένη ύλη και απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, 

ακάρεων κ.λ.π., με ένδειξη στους ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από στους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι των 500 γρ. και απαραίτητα θα πρέπει 

να αναγράφεται η ποιότητα του ρυζιού. 

Ρύζι Γλασσέ Το ρύζι θα είναι Α ποιότητας και δεν θα προέρχεται από 

μεταλλαγμένα φυτά. Το ρύζι στους ποικιλίας και του εμπορικού τύπου  “Γλασσέ 

”, πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και επιμελημένης 

στίλβωσης, να είναι λευκού χρώματος, φυσικού στους ποικιλίας, να είναι 

αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα, δεν πρέπει να παρουσιάζει 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση, να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο 

από κάθε ξένη ύλη και απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, 

ακάρεων κ.λ.π, με ένδειξη στους ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από στους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι των 500 γρ. και απαραίτητα θα πρέπει 

να αναγράφεται η ποιότητα του ρυζιού. 

15.ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ: Πρέπει να είναι εύγεστος διπλής συμπυκνώσεως με 

κανονική περιεκτικότητα Χλωριούχου Νατρίου, απαλλαγμένος χρωστικών και 

γενικά ξένων ουσιών όψεως γεύσεως, οσμής, κανονικής και τελευταίας 

εσοδείας. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών, σε αεροστεγή συσκευασία 

και να αναγράφεται ο τόπος παρασκευής και η ημερομηνία λήξης. 

16.ΑΛΑΤΙ: Να είναι ψιλό κρυσταλλικό, καθαρό από πρόσθετες προσμίξεις και 

να πληροί τις ισχύουσες κατά το Νόμο διατάξεις. Το αλάτι θα πρέπει να είναι 

ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με 

περιεκτικότητα σε NaCl  τουλάχιστον 95%.  
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Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην 

περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό 

σακουλάκι εγκεκριμένης για τρόφιμα, με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

17.ΠΟΥΡΕΣ: Πρέπει να είναι από πατάτες επιλεγμένης σοδειάς, ελεγχόμενης 

καλλιέργειας, με όλα τα θρεπτικά συστατικά της πατάτας και τη φυσική της 

γεύση. 

18. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 γρ.: Το προϊόν να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στο Άρθρο 142 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών. 

19. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ: Πρέπει να είναι πλήρες και προϊόν μόνο φυσικής 

ζύμωσης και να πληροί τους όρους του Άρθρου 82 του Κ.Τ. Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι φρέσκο αρίστης 

ποιότητας, από αγελαδινό γάλα, πλήρες σε λιπαρά (10%). 

 Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 

έως 1.000γρ., με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 

προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Να μην είναι επιδόρπιο γιαουρτιού. 

20. ΞΥΔΙ: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού, να προέρχεται 

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. 

21. ΚΟΡΝ  ΦΛΑΟΥΡ συσκευασία των  300 γρ. 

22.  ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ  ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 γρ. 

23.  ΖΕΛΕ:  ΣΚΟΝΗ σε συσκευασία των 2*100 γρ. 

Ζελέ φρούτων, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία 2 φακέλων των 100 γρ. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και 

να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

24.  ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ, πρέπει να περιέχει γάλα, αυγά, ζάχαρη και καραμέλα 

σε ποσότητες, όπως προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π.  

25. ΒΑΝΙΛΙΑ : Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλες 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις 

26. ΒΟΥΤΥΡΟ: Το νωπό βούτυρο, θα παρασκευάζεται από πλήρες και 

κανονικό γάλα αγελάδας ή πρόβειο παστεριωμένο, ή να προέρχεται από 

παστεριωμένη κρέμα, να φέρει προστατευτικό περιτύλιγμα, έναντι 

δυσμενών εξωτερικών επιδράσεων,  να φέρει ενδείξεις εργοστασίου 
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παραγωγής, το επί της % λίπος τα συστατικά του και την ημερομηνία λήξης 

του και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλες τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  - ΤΥΡΙΑ : Τα είδη γαλακτοκομίας (Τυρί φέτα 

προδιαγραφές Π.Ο.Π.   

27. Κασέρι προδιαγραφές Π.Ο.Π. – Κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π – 
Ημίσκληρο τυρί Γκούντα, Ένταμ)  θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και 
επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές  και  να 
μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  

28. Στη φέτα, αποκλείονται τα τρίμματα.  Όλα τα τυριά, να είναι Α΄ Ποιότητας, 
παρασκευασμένα από εγκεκριμένα εργοστάσια και να πληρούν τους 
όρουςτου Άρθρου 83 του Κ.Τ. Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. 

29. ΤΡΙΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΑ – ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ – ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ 

       Τα προϊόντα θα πληρούν τις  διατάξεις του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές- Υγειονομικές  διατάξεις. 

30. ΠΑΡΙΖΑ  ΓΙΑ ΤΟΣΤ  

   Οι πρώτες ύλες και οι ενδείξεις των παραπάνω προϊόντων,  να είναι 

σύμφωνες με τις εκάστοτε περί  τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Κ. Τ. Π. και 

να φέρουν τον Κωδικό αριθμό της Κτηνιατρικής  Έκθεσης των μονάδων που 

τα παράγουν.  

31. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ:  Θα είναι από 100% σκληρό σίτο. Να είναι αρίστης ποιότητας, 

σε συσκευασία του 500 γρ, κατάλληλο για Παρασκευή χαλβά (χονδρό ή 

ψιλό), σε αεροστεγή συσκευασία και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 

και ο τόπος παρασκευής. 

32. ΖΩΜΟΣ: Να είναι αφυδατωμένος σε στερεή μορφή(σε σκόνη η κύβους) και 

να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλες τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.   

33. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ: ( Κανέλλα – Δάφνη –– Κύμινο – Ρίγανη – Σκόρδο σκόνη – 

Πιπέρι μαύρο – Μοσχοκάρυδο - Μπαχάρι): Να πληρούν τους όρους που 

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

Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία να είναι σύμφωνη με αυτή που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

34. ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ :Το προϊόν να αποτελείται από τομάτες 

ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωμένες, σε  χυμό τομάτας  και να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του του Κ.Τ.Π. και  τις 
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ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

κατάλληλη μεταλλική συσκευασία.  

35. ΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕΣ: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

124 του του Κ.Τ.Π. και  τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Να διατίθεται σε κατάλληλη μεταλλική συσκευασία. 

36. ΦΥΤΙΝΗ  -  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ: Να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του 

άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

διατάξεις. Συσκευασμένοι σε κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται στον 

Ενδεικτικό προϋπολογισμό  

37. ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ: Να είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής 

κατασκευής με αναγραφόμενες προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης. 

38. ΦΑΡΙΝΑ: Να είναι σε συσκευασία 500 γρ. με συσκευασία αναλλοίωτη με 

ημερομηνία λήξης, όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο, που δεν θα έχει καμιά 

μυρωδιά ή έντομα. 

39. ΤΣΑΙ: Να είναι πρώτης ποιότητας και να πληροί τους όρους του άρθρου 

148 του  Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

40. ΜΠΕΙΚΟΝ: Να παρασκευάζεται από τεμάχια του κοιλιακού τοιχώματος 

σφαγείου χοίρων  και να πληροί τους όρους τους άρθρου 91 του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

41. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: Να είναι συσκευασμένα, σε κατάλληλη μεταλλική συσκευασία 

και να έχουν παρασκευαστεί από νωπά μανιτάρια, με νερό η χυμό βρασμού 

των μανιταριών. Να τηρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

42. ΗΛΙΕΛΑΙΟ:  Να πληροί τους όρους του Άρθρου 73 του Κ.Τ.Π.  και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι εδώδιμο και να 

λαμβάνεται από τα σπέρματα του ηλιανθού. Να είναι διαυγές, με ξανθωπό 

χρώμα και ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

Να είναι συσκευασμένο σε κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

43. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ: Να πληροί τους όρους του Άρθρου  41  του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Πρέπει να προκύπτει από 
ανάμιξη επιτραπέζιας σκόνης μουστάρδας με ξύδι ή λεμονοχυμό και την 
προσθήκη ή όχι μικρής ποσότητας ελαίου. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων 
όπως προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του 
Άρθρου 33 του Κ.Τ.Π., σύμφωνα  με τους σχετικούς όρους.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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44. ΚΕΤΣΑΠ:  Να πληροί τους όρους του Άρθρου  124 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να παρασκευάζεται με 

ειδική επεξεργασία της ακατέργαστης σάρκας της τομάτας είτε του 

τοματοπολτού. Να περιέχει ξύδι, αλάτι αρτύματα, μπαχαρικά και φυσικές 

γλυκαντικές ύλες 

45. ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ:  Να πληροί τους όρους που ορίζει το άρθρο 37 του Κ.ΤΠ. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι σε μορφή 

ομοιογενούς πολτού που παρασκευάζεται από εδώδιμο έλαιο με προσθήκη 

κρόκου αυγού, μαγειρικού αλατιού, αρτυμάτων, χυμού λεμονιού ή κιτρικού 

οξέος και ζάχαρης και ξυδιού. Όλες οι πρώτες ύλες, θα πρέπει να πληρούν 

τους σχετικούς όρους του Κ.Τ.Π. Το χρώμα της Μαγιονέζας, πρέπει να 

προκύπτει, μόνο από τις πρώτες ύλες που έχουν χρησιμοποιηθεί  και να 

μην υπάρχουν χρωστικές ουσίες. 

46. ΟΣΠΡΙΑ: Πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας, καλά αποξηραμένα, χωρίς 

οσμή και να μην περιέχουν ξένες ύλες. Σε συσκευασία 500 γρ., 

αποφλοιωμένα, όπου είναι απαραίτητο. Φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, 

βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού 

χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

πλήρως απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές 

οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στους 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης στους κατανάλωσης και του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα από στους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν 

θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Στη συσκευασία να αναγράφεται 

η ημερομηνία λήξης. 

                                                  TMHMA 9o 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ (με χαμηλότερη τιμή) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Πρέπει να είναι αρίστης  ποιότητας, φρέσκος, παραγωγής της ίδιας ημέρας, να 
είναι τύπου  «χωριάτικος» και θα παρέχεται σε σκευάσματα των 750 έως 770 γρ. 
Θα  παραδίδεται σε καθημερινή βάση από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ. στη 
Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας σε ποσότητες που θα καθορίζονται από τη 
διαχείριση της κατασκήνωσης την προηγούμενη ημέρα. 

•  
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• Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή 
και  σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την 
ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών 
των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή 
περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους  όρους 
διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους 
του κώδικα τροφίμων, τις  προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των 
παραδιδόμενων από τον προμηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής 
έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το 
είδος ή τα είδη. 

•         

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

1) Προμήθεια ελαιολάδου (Με ποσοστό έκπτωσης) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ελαιόλαδο δοχείο 
των 5 λίτρων 

15411110-6 
ελαιόλαδο 

Τεμάχια  70 30,17 2.111,90 € 

ΦΠΑ  13%  274,55 € 

Σύνολο 1 2.386,45 € 

            

            

 

2) Προμήθεια  αυγών (Με ποσοστό έκπτωσης) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΑΥΓΑ 03142500-3 Αυγά Τεμάχια  6500 0,19 1.235,00 € 

ΦΠΑ  13%  160,55 € 

Σύνολο 2 1.395,55 € 

 

3)  Προμήθεια ειδών μαναβικής   (Με ποσοστό έκπτωσης) 

3α Λαχανικά σε κιλά    

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Κολοκύθια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 50 1,10 55,00 € 
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Κρεμμύδια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 400 0,65 260,00 € 

Καρότα 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 25 0,82 20,50 € 

Λάχανο 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 16 0,50 8,00 € 

Μελιτζάνες 
φλάσκες 

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Κιλά 85 1,25 106,25 € 

Πιπεριές 
στρογγυλές 

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Κιλά 85 1,00 85,00 € 

Τομάτες Α’ 
ποιότητας 

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Κιλά 1750 1,10 1.925,00 € 

Πατάτες  
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 1500 0,90 1.350,00 € 

  3911 Σύνολο 3.809,75 € 

Φπα 13% 495,27 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3α 4.305,02 € 

3β ΦΡΟΥΤΑ  

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Καρπούζια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 1800 0,32 576,00 € 

Πεπόνια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 1250 0,95 1.187,50 € 

Βερίκοκα 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 510 1,1 561,00 € 

Ροδάκινα 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 70 1,01 70,70 € 

Λεμόνια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 90 1,01 90,90 € 

  3720   2.486,10 € 

ΦΠΑ 13% 323,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3β 2.809,29 € 

3γ Λαχανικά  σε τεμάχια 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Μαρούλια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Τεμάχια 85 0,5 42,50 € 

Αγγούρια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Τεμάχια 600 0,5 300,00 € 
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Σκόρδα 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Τεμάχια 70 0,35 24,50 € 

  755 σύνολο 367,00 € 

ΦΠΑ 13% 47,71 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3γ 414,71 € 

3δ Αρωματικά βότανα σε τεμάχια 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Μαϊντανός 
ματσάκια των 100 

γρ. 

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Μάτσα  210 0,50 105,00 € 

Άνηθος ματσάκια 
των 100 γρ.  

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Μάτσα 80 0,55 44,00 € 

  290 σύνολο 149,00 € 

ΦΠΑ 13% 19,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ  3δ 168,37 € 

  

3ε  Αρωματικά βότανα σε κιλά 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Σέλινο 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 12 1,05 12,60 € 

  12 σύνολο  12,60 € 

ΦΠΑ 13%  1,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ  3ε 14,24 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 7.711,63 € 

 

4  Προμήθεια κρεάτων – κρεατικών 

4α) Προμήθεια κρεάτων  (με ποσοστό έκπτωσης) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Χοιρινές Μπριζόλες  
με κόκκαλο 

15119000-5  
διάφορα κρέατα 

Κιλά 200 6,03 1.206,00 € 

Σπάλα Χοιρινό Α/Ο 
15119000-5 

διάφορα κρέατα 
Κιλά 250 5,73 1.432,50 € 

Μοσχάρι Εγχώριο 
Σπάλα ή Ελιά  Α/Ο 

15119000-5 
διάφορα κρέατα 

Κιλά 1050 11,44 12.012,00 € 

Κοτόπουλο νωπό 
τύπου 65% 

15119000-5 
διάφορα κρέατα 

κιλά 770 3,76 2.895,20 € 

  2270 σύνολο  17.545,70 € 

Φπα  13% 2.280,94 € 
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σύνολο 4α 19.826,64 € 

4β) Προμήθεια κρεατικών (Λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια) (με χαμηλότερη τιμή) 

Περιγραφή       cpv Μονάδα 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
€  

Χοιρινά Σουβλάκια 
15119000-5 

διάφορα κρέατα 
Κιλά 500 6,20 3100 

Λουκάνικα  (τύπου 
Φρανκφούρτης) 

15119000-5 
διάφορα κρέατα 

Κιλά 315 3,20 1.008,00 € 

  815 σύνολο 4.108,00 € 

ΦΠΑ 13% 534,04 € 

Σύνολο 4β 4.642,04 € 

 

5   Προμήθεια Αναψυκτικών (με χαμηλότερη τιμή) 

5α           

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Χυμός φρούτων  1 
λίτρου 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμάχια 1230 1,10 1.353,00 € 

  σύνολο 1.353,00 € 

Φ.Π.Α. 13% 175,89 € 

Σύνολο 5α 1.528,89 € 

5β 

Αναψυκτικό τύπου 
Κόλα φιάλη 1,5 

λίτρου 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμάχια 360 1,20 432,00 € 

Πορτοκαλάδα 
φιάλη 1,5 λίτρου 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμάχια 270 1,15 310,50 € 

630 σύνολο 742,50 € 

Φ.Π.Α 24% 178,20 € 

Σύνολο 5β 920,70 € 

σύνολο 5 2.449,59 € 

 

6) Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων 

6α)Κατεψυγμένα προϊόντα (με χαμηλότερη τιμή) 

Κατεψυγμένα προϊόντα σε τεμάχια 
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Προϊόν CPV Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Τεμαχίου σε 
€ 

 Σύνολο σε €  

Βάσεις Πεϊνιρλί 
15612500-6 

Προϊόντα 
αρτοποιίας 

Τεμάχια 2250 0,70 1.575,00 € 

Πίτες για 
σουβλάκια 

15612500-6  
Προϊόντα 

αρτοποιίας 
Τεμάχια 4450 0,28 1.246,00 € 

      6700 Σύνολο  2.821,00 € 

        ΦΠΑ 13% 366,73 € 

        
ΣΥΝΟΛΟ 

6α 
3.187,73 € 

 

6β Κατεψυγμένα προϊόντα σε κιλά   

Προϊόν CPV Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Τεμαχίου σε 
€ 

 Σύνολο σε €  

Ψάρια (fish sticks) 
15241800-7  

Παναρισμένα 
τεμάχια ψαριού 

κιλά 240 4,50 1.080,00 € 

Σύνολο  1.080,00 € 

      240 ΦΠΑ13% 140,40 € 

        Σύνολο 6β 1.220,40 € 

 

6γ) Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (με ποσοστό έκπτωσης) 

Προϊόν CPV μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Τεμαχίου σε 
€ 

 Σύνολο σε €  

Φασολάκια 
στρογγυλά  

15331170-9 
Κατεψυγμένα 

λαχανικά  

πακέτα του 
1 κ. 

50 1,84 92,00 € 

Αρακάς 
15331170-9 

Κατεψυγμένα 
λαχανικά  

πακέτα του 
1 κ. 

170 1,30 221,00 € 

Σύνολο 6γ 313,00 € 

ΦΠΑ 13% 40,69 € 

ΣΥΝΟΛΟ  6γ (με ΦΠΑ) 353,69 € 

Σύνολο  6 α+β+γ 4.761,82 € 
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    7) Προμήθεια Παγωτών (με χαμηλότερη τιμή) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο Σε €  

ΚΥΠΕΛΟ   
COCTAIL 

15555100-4 
παγωτά  

ΤΕΜΑΧΙΑ 2350 1,35 3.172,50 € 

Φ.Π.Α 13% 412,43 € 

ΣΥΝΟΛΟ  7 3.584,93 € 

  

 

 

 

 

8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Με χαμηλότερη τιμή) 

8.1   ΑΛΕΥΡΑ            

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Φαρίνα 500 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 110 1,10 121,00 € 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 
(συσκ.300 γραμ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 30 1,10 33,00 € 

ΑΛΕΥΡΙ για όλες 
τις χρήσεις 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 240 1,20 288,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 442,00 € 

ΦΠΑ 13% 57,46 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.1 499,46 € 

 

8.2  ΓΑΛΑ  ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

8.2.α (Τεμάχια )           

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  
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ΒΟΥΤΥΡΟ 10 γρ  
(πακέτο 100 Τεμ) 

15500000-3  
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
Τεμ. 100 7,00 700,00 € 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΠΟΡΕ(410 ml) 

15500000-3  
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
Τεμ. 2400 0,95 2.280,00 € 

ΚΡΕΜΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συσκ. 

1 λίτρου) 

15500000-3  
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
Τεμ. 50 6,00 300,00 € 

Σύνολο σε τεμάχια 2550 Σύνολο  3.280,00 € 

        φπα 13% 426,40 € 

        
Σύνολο 

8,2α 
3.706,40 € 

Γιαούρτι 8,2.β 
(κιλά) 

          

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
Στραγγιστό 

15500000-3  
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
κιλά 100 3,90 390,00 € 

Σύνολο σε κιλά  100 Σύνολο 390,00 € 

ΦΠΑ 13% 50,70 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  8.2β 440,70 € 

  

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
8.2 

4.147,10 € 

 

8.3  ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΦΕΤΑ   ΔΟΧΕΙΟ 
15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 370 8,50 3.145,00 € 

ΓΚΟΥΝΤΑ  ή  
ΕΝΤΑΜ 

15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 190 6,50 1.235,00 € 

ΚΑΣΕΡΙ 
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 

15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 160 9,50 1.520,00 € 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 160 9,50 1.520,00 € 
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ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ 
ΕΝΤΑΜ  (ΦΕΤΕΣ) 

15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 280 6,50 1.820,00 € 

  1160 ΣΥΝΟΛΟ 9.240,00 € 

ΦΠΑ 13% 1.201,20 € 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 8.3 10.441,20 € 

 

8.4.1   ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ 

Καρυκεύματα σε τεμάχια 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΔΑΦΝΗ (κουτί 500 
γρ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 1 3,10 3,10 € 

ΔΥΟΣΜΟΣ (κουτί 
του 1 κιλού) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 1 3,40 3,40 € 

ΚΑΝΕΛΑ σκόνη 
φακ. 50 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 15 1,10 16,50 € 

ΚΥΜΙΝΟ φακελάκι 
50 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ. 10 1,20 12,00 € 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ  
Φακ . 30 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ. 20 1,60 32,00 € 

ΠΙΠΕΡΙ μαύρο 
φακ.  500 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 10 6,00 60,00 € 

ΡΙΓΑΝΗ  (κουτί 500 
γρ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 3 3,20 9,60 € 

ΜΠΑΧΑΡΙ  (συσκ.  
50 γρ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 10 1,70 17,00 € 
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  70 
ΣΥΝΟΛΟ  

8,4,1 
153,60 € 

ΦΠΑ 13% 19,97 € 

Γενικό σύνολο 8.4.1 173,57 € 

 

8.4.2 Καρυκεύματα σε κιλά  

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΣΚΟΡΔΟ ΣΚΟΝΗ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά 1 7,00 7,00 € 

Ζωμός κρέατος 
(Βοδινό και 

κοτόπουλο) συσκ. 
Κιλού 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά 2 16,00 32,00 € 

  3 ΣΥΝΟΛΟ  39,00 € 

Φ.Π.Α. 13% 5,07 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.4.2 44,07 € 

8.5   ΚΑΦΕΣ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ    
(ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) 

15861100-2 
καβουρδισμένος 

καφές 
Τεμ. 55 7,50 412,50 € 

ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ   ( 
συσκ. 2,5 κλών) 

15861100-2 
καβουρδισμένος 

καφές 
Τεμ. 4 67,00 268,00 € 

  59 Σύνολο 680,50 € 

ΦΠΑ 13% 88,47 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.5 768,97 € 

  

 

8.6.1   ΣΑΛΤΣΕΣ  ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ   13% 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ συσκ.  
5 κ.  

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

κιλά  50 3,10 155,00 € 



27 

 

ΚΕΤΣΑΠ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

κιλά 11 1,50 16,50 € 

  61 Σύνολο 171,50 € 

Φπα 13% 22,30 € 

Σύνολο 8.6.1 193,80 € 

 

8.6.2   ΣΑΛΤΣΕΣ  ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ   24% 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

κιλά  33 1,30 26,40 € 

  33 Σύνολο 26,40 € 

Φπα 24% 6,34 € 

Σύνολο 8.6.2 32,74 € 

 

 

8.7   ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ  

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΜΠΕΙΚΟΝ Συσκ 1 
κιλού 

15130000-8  
Προϊόντα κρέατος 

Κιλά 100 6,20 620,00 € 

ΠΑΡΙΖΑ για τοστ 
σε φέτες  (συσκ. 1 

κιλού) 

15130000-8  
Προϊόντα κρέατος 

Κιλά 200 4,60 920,00 € 

  300 ΣΥΝΟΛΟ 1.540,00 € 

ΦΠΑ  13% 200,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.7 1.740,20 € 

 

8.8α   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

 Φύλλο Κρούστας 
Συσκ. 800 γρ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 250 3,30 825,00 € 
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ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚ 
10 ΛΙΤ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 53 17,00 901,00 € 

ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚ 1 
ΚΙΛΟΥ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 280 1,10 308,00 € 

ΜΠΕΙΚΙΝ 
ΠΑΟΥΝΤΕΡ    φακ. 

20 γρ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ. 22 0,35 7,70 € 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ 
ΜΠΕΡ (225gr) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 45 1,70 76,50 € 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 

(ΣΥΣΚ. 2 κ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 2 20,00 40,00 € 

ΚΑΚΑΟ (250 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 65 4,00 260,00 € 

ΤΣΑΙ (συσκ. 1 
κιλού) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 3 4,55 13,65 € 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ 
(συσκ.10κιλών) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 1 20,00 20,00 € 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 
(συσκ. 800 γραμ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ.  750 1,80 1.350,00 € 

ΠΟΥΡΕΣ (συσκ 5 
κιλών) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 15 15,00 225,00 € 

ΜΕΛΙ  συσκευασία 
ατομική 0,20 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 2000 0,25 500,00 € 
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ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  
(χονδρό) 500 γραμ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 49 1,30 63,70 € 

      3535 Σύνολο 4.590,55 € 

        φπα 13% 596,77 € 

        
Σύνολο 

8.8.α 
5.187,32 € 

 

 8.8.β   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ  

ΦΑΣΟΛΙΑ 
μαυρομάτικα  

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά  30 2,00 60,00 € 

ΑΛΑΤΙ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά 19 0,38 7,22 € 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

κιλά  17 2,30 39,10 € 

ΠΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

ΚΙΛΑ 150 5,00 750,00 € 

      216 Σύνολο 856,32 € 

        φπα 13% 111,32 € 

        
Σύνολο 

8,8β 
967,64 € 

            

 

8,8,γ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΞΥΔΙ (συσκ. έως 4 
λίτρων) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

λίτρα 20 1,10 € 22,00 € 

ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ   

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

λίτρα 25 1,40 € 35,00 € 

  45 Σύνολο 57,00 € 

ΦΠΑ 13% 7,41 € 
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    Σύνολο  
8,8,γ  

64,41 € 

    

       
Σύνολο 

8,8α+8.8β+
8.8γ 

6.219,37 € 

 

 

 

8.8δ  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 24% 

ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ 
καψάκια  

30 τεμ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 8 1,3 10,40 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 10,40 € 

  8 ΦΠΑ  24% 2,50 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.8δ 12,90 € 

 

8.9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Μαρμελάδα 
βερύκοκο  συσκ  

6 κ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 16 9,50 152,00 € 

Μαρμελάδα 
φράουλα  συσκ  

6 κ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 21 9,50 199,50 € 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ  
(συσκ.3 κιλών) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 21 4,50 94,50 € 

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ  
(συσκ.1 κιλού) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 21 2,50 52,50 € 

  79 ΣΥΝΟΛΟ 498,50 € 

ΦΠΑ 13% 64,81 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.9 563,31 € 
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8.10     ΡΥΖΙ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΡΥΖΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ 

500 ΓΡ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 140 1,40 196,00 € 

ΡΥΖΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΜΠΟΝΝΕΤ ΣΥΣΚ 

500 ΓΡ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 230 1,30 299,00 € 

ΡΥΖΙ γλασσέ συσκ. 
500 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 55 1,30 71,50 € 

  425 ΣΥΝΟΛΟ  566,50 € 

ΦΠΑ 13% 73,65 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.10 640,15 € 

 

8.11  ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

Σ(passata συσκ 
500 γραμ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 300 0,75 225,00 € 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  

συσκ. 3 κ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 40 2,25 90,00 € 

ΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕΣ 
(συσκ.5 κιλών) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 15 7,50 112,50 € 

  355 ΣΥΝΟΛΟ 427,50 € 

ΦΠΑ 13% 55,58 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.11 483,08 € 

 

8.12 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  
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ΦΥΤΙΝΗ (συσκ. 
400γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 25 3,40 85,00 € 

Μαργαρίνη  (συσκ. 
250 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 100 1,50 150,00 € 

  125 ΣΥΝΟΛΟ 235,00 € 

ΦΠΑ 13% 30,55 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.12 265,55 € 

8,13 

 

 
8.13α ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Μείγματα για επιδόρπια με ΦΠΑ13% 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΜΟΥΣ (κρέμα & 
Σοκολάτα) συσκ 1 

κιλού 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 42 4,20 176,40 € 

ΑΝΘΟΣ 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

160γρ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 120 1,45 174,00 € 

ΚΡΕΜΑ 
ΚΑΡΑΜΕΛΕ (τεμ 

120 γραμ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 47 1,50 70,50 € 

  209 
ΣΥΝΟΛΟ 

8.13 α 
420,90 € 

ΦΠΑ 13% 54,72 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.13α 475,62 € 

 

8.13β ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΖΕΛΕ  ΦΡΑΟΥΛΑ 
σε σκόνη 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά 50 3,7 185,00 € 
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ΦΠΑ 24% 44,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.13β 229,40 € 

 

8.14 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 
(συσκ. 500γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 230 0,80 184,00 € 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 
(συσκ. 500 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

   Τεμ. 440 0,80 352,00 € 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
ΚΟΦΤΟ (συσκ. 

500 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 150 0,80 120,00 € 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ 
500 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 210 0,80 168,00 € 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΠΕΝΝΕΣ 

(συσκ.500γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 420 0,80 336,00 € 

  1450 ΣΥΝΟΛΟ 1.160,00 € 

ΦΠΑ 13% 150,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.14 1.310,80 € 

 

9 ΑΡΤΟΣ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Άρτος τύπου 
«χωριάτικο» 

15811100-7  
ψωμί 

Αρτοσκεύα
σμα 750-

770 γρ. 
4.141 2,03 € 8.406,23 € 

  

        Σύνολο 8.406,23 € 

ΦΠΑ 13% 1.092,81 € 

9 ΣΥΝΟΛΟ 9.499,04 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
  

  

ΤΜΗΜΑΤΑ 
Κ.Α.  

15.6481.0003 

Κ.Α 
156481000

2    

1 2386,45      

2 1395,55      

3α 4305,02      

3β 2809,29      

3γ 414,71      

3δ 168,37      

3ε 14,24      

4α 19826,64      

4β 4642,04      

5α 1528,89      

5β 920,70      

6α 3187,73      

6β 1220,40      

6γ 353,69      

7 3584,93      

8.1 499,46      

8.2 4147,10      

8.3 10441,20      

8.4.1 173,57      

8.4.2 44,07      

8.5 768,97      

8.6.1 193,80      

8.6.2 32,74      

8.7 1740,20      

8.8α 5187,32      

8.8β 967,64      

8.8γ 64,41      

8.8δ 12,90      

8.9 563,31      

8.10 640,15      

8.11 483,08      

8.12 265,55      

8.13α 475,62      

8.13β 229,40      
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8.14 1310,80      

9   9499,04    

Σύνολο Κ.Α.  Με   
Φ.Π.Α  

74.999,94 € 9499,04 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 84498,98    
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια Η παρούσα μελέτη 
αφορά την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης για 
το Καλοκαίρι του 2023: 
 

Εργοδότης θα ονομάζεται Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής (ΝΠΔΔ) και ανάδοχος θα 

ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της 

προμήθειας, βάσει της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του 

άρθρου 209, 

3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. του Ν.4555/18 «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»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 

την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

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

6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 
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8. της Κ.Υ.Α. 76928/21 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)», 

9. της Κ.Υ.Α. 64233/21 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

10. του Ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – άρθρα 75 έως 83, 

11. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», 

12. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

• Το συμφωνητικό 

• Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού 

• Η παρούσα μελέτη 

• Οι αποφάσεις της Ο.Ε. για επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής 

διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

• Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα 

μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 

τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς, όμως η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Άρθρο 5ο: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. Στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Άρθρο 6ο: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό και τα κατάλληλα οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό και χωρίς 
ψυκτικό μηχανισμό ανάλογα με το είδος που θα μεταφέρουν) για τη μεταφορά των 
ειδών. 
Άρθρο 7ο: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οφείλουν να διαθέτουν και συμμορφώνονται με τα κατωτέρω πρότυπα: 
Θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικά ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015, ή 
ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις 
απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η 
διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 
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Άρθρο 8Ο  : Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 
1 α του ν. 4412/2016,  κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν 
η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς 
 

Άρθρο 9ο: Εγγυητικές επιστολές 

Εγγύηση συμμετοχής 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να 

προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό έως 

2% επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης. 

• Για το τμήμα ένα (1) το ποσό ανέρχεται στα 42,24 € 

• Για το τμήμα δύο (2) το ποσό ανέρχεται στα 24,70 € 

• Για το τμήμα τρία  (3) το ποσό ανέρχεται στα  136,49 € 

• Για το τμήμα τέσσερα  (4) το ποσό ανέρχεται στα  433,07 € 

• Για το τμήμα πέντε (5) το ποσό ανέρχεται στα 41,91 € 

• Για το τμήμα έξι (6) το ποσό ανέρχεται στα 84,28 € 

• Για το τμήμα επτά (7) το ποσό ανέρχεται στα 63,45 € 

• Για το τμήμα οκτώ (8) το ποσό ανέρχεται στα 180,15 € 

• Για το τμήμα εννέα  (9) το ποσό ανέρχεται στα  168,12€ 

 

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

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 

σύμβασης. Ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος) χωρίς 

Φ.Π.Α.  

• Για το τμήμα ένα (1) το ποσό ανέρχεται στα 84,48 € 

• Για το τμήμα δύο (2) το ποσό ανέρχεται στα 49,40 € 

• Για το τμήμα τρία  (3) το ποσό ανέρχεται στα  272,98 € 

• Για το τμήμα τέσσερα  (4) το ποσό ανέρχεται στα  866,15 € 

• Για το τμήμα πέντε (5) το ποσό ανέρχεται στα 83,82 € 

• Για το τμήμα έξι (6) το ποσό ανέρχεται στα 168,56€ 

• Για το τμήμα επτά (7) το ποσό ανέρχεται στα 126,90 € 

• Για το τμήμα οκτώ (8) το ποσό ανέρχεται στα 360,31 € 

• Για το τμήμα εννέα  (9) το ποσό ανέρχεται στα  336,25€ 

 

Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο 

μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Επιστρέφεται δε μετά την οριστική 

ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους φορείς που 

αναφέρονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 και να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παράγραφο 12 του ίδιου 

άρθρου. 

Άρθρο 10ο: Ισχύς σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 

πρόσκλησης για υπογραφή συμφωνητικού. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε 

ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του έως τις 20/08/23. 

Άρθρο 11ο: Χρόνος παράδοσης 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και αναλόγως με τις ανάγκες της 

Κατασκήνωσης και θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία της 

Δημοτικής Κατασκήνωσης.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό 

προμήθεια είδη σε 1 έως 3  εργάσιμες ημέρες από την εκάστοτε παραγγελία και 

ανάλογα με τις ανάγκες της Κατασκήνωσης. 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στο χώρο της Δημοτικής Κατασκήνωσης 
στο Αλεποχώρι Αττικής και ο χρόνος θα ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της 
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λειτουργίας της η οποία σε γενικότερο πλαίσιο ορίζεται από τις 12 Ιουνίου έως τις 
20 Αυγούστου.  
Ειδικά για το ψωμί, η παράδοση θα γίνεται καθημερινά στο χώρο της 
Κατασκήνωσης από τις 07:00 έως τις 08:00 π.μ.  
Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16 και 

ιδίως των άρθρων 200 – 215. Η παραλαβή των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί 

από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

προμηθειών.  

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω 

ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να 

διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον 

όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 12ο: Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας 

της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

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

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος 

μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής τους στους χώρους του Δήμου, κάθε άλλη 

απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των 

ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

Άρθρο 13ο: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά, στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος 

συμβατικού αντικειμένου κατόπιν έκδοσης εντάλματος πληρωμής στο όνομα του 

αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών. 

 

Άρθρο 14ο: Ζημιές – Ατυχήματα  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για 

την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή 

πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του 

αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη και ο ανάδοχος 

έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
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Άρθρο 15ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της – Χρονική 

παράταση 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/16.  

Υπάρχει δυνατότητα χρονικής παράτασης της εν λόγω διαδικασίας όπως 
προβλέπεται  από τα οριζόμενα Άρθρα  του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 16ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος 

βαρύνει τον εργοδότη. 

Άρθρο 17ο: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 και συμπληρωματικά 

στον Αστικό Κώδικα, καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι 

σε ισχύ. 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1) Προμήθεια ελαιολάδου (Με ποσοστό έκπτωσης) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ελαιόλαδο δοχείο 
των 5 λίτρων 

15411110-6 
ελαιόλαδο 

Τεμάχια  70   

ΦΠΑ  13%   

Σύνολο 1  

            

2) Προμήθεια  αυγών (Με ποσοστό έκπτωσης) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΑΥΓΑ 03142500-3 Αυγά Τεμάχια  6500   

ΦΠΑ  13%   

Σύνολο 2  

3)  Προμήθεια ειδών μαναβικής   (Με ποσοστό έκπτωσης) 

3α Λαχανικά σε κιλά    

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Κολοκύθια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 50   
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Κρεμμύδια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 400   

Καρότα 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 25   

Λάχανο 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 16   

Μελιτζάνες 
φλάσκες 

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Κιλά 85   

Πιπεριές 
στρογγυλές 

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Κιλά 85   

Τομάτες Α’ 
ποιότητας 

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Κιλά 1750   

Πατάτες  
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 1500   

  3911 Σύνολο  

Φπα 13%  

ΣΥΝΟΛΟ 3α  

3β ΦΡΟΥΤΑ  

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Καρπούζια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 1800   

Πεπόνια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 1250   

Βερίκοκα 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 510   

Ροδάκινα 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 70   

Λεμόνια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 90   

  3720    

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ 3β  

3γ Λαχανικά  σε τεμάχια 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Μαρούλια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Τεμάχια 85   

Αγγούρια 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Τεμάχια 600   
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Σκόρδα 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Τεμάχια 70   

  755 σύνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ 3γ  

3δ Αρωματικά βότανα σε τεμάχια 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Μαϊντανός 
ματσάκια των 100 

γρ. 

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Μάτσα  210   

Άνηθος ματσάκια 
των 100 γρ.  

03221200-8  
Οπωροκηπευτικά 

Μάτσα 80   

  290 σύνολο 149,00 € 

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  3δ  

 

3ε  Αρωματικά βότανα σε κιλά 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Σέλινο 
03221200-8  

Οπωροκηπευτικά 
Κιλά 12   

  12 σύνολο   

ΦΠΑ 13%   

ΣΥΝΟΛΟ  3ε  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3  

4  Προμήθεια κρεάτων - κρεατικών 

4α) Προμήθεια κρεάτων  (με ποσοστό έκπτωσης) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Χοιρινές Μπριζόλες  
με κόκκαλο 

15119000-5  
διάφορα κρέατα 

Κιλά 200   

Σπάλα Χοιρινό Α/Ο 
15119000-5 

διάφορα κρέατα 
Κιλά 250   

Μοσχάρι Εγχώριο 
Σπάλα ή Ελιά  Α/Ο 

15119000-5 
διάφορα κρέατα 

Κιλά 1050   

Κοτόπουλο νωπό 
τύπου 65% 

15119000-5 
διάφορα κρέατα 

κιλά 770   

  2270 σύνολο   

Φπα  13%  

σύνολο 4α  
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4β) Προμήθεια κρεατικών (Λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια) (με χαμηλότερη τιμή) 

Περιγραφή       cpv Μονάδα 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
€  

Χοιρινά Σουβλάκια 
15119000-5 

διάφορα κρέατα 
Κιλά 500   

Λουκάνικα  (τύπου 
Φρανκφούρτης) 

15119000-5 
διάφορα κρέατα 

Κιλά 315   

  815 σύνολο  

ΦΠΑ 13%  

Σύνολο 4β  

 
 
5   Προμήθεια Αναψυκτικών (με χαμηλότερη τιμή) 

5α           

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Χυμός φρούτων  1 
λίτρου 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμάχια 1230   

  σύνολο  

Φ.Π.Α. 13%  

Σύνολο 5α  

5β 

Αναψυκτικό τύπου 
Κόλα φιάλη 1,5 

λίτρου 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμάχια 360   

Πορτοκαλάδα 
φιάλη 1,5 λίτρου 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμάχια 270   

630 σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Σύνολο 5β  

σύνολο 5  

6) Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων 

6α)Κατεψυγμένα προϊόντα (με χαμηλότερη τιμή) 

Κατεψυγμένα προϊόντα σε τεμάχια 

Προϊόν CPV Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Τεμαχίου σε 
€ 

 Σύνολο σε €  
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Βάσεις Πεϊνιρλί 
15612500-6 

Προϊόντα 
αρτοποιίας 

Τεμάχια 2250   

Πίτες για 
σουβλάκια 

15612500-6  
Προϊόντα 

αρτοποιίας 
Τεμάχια 4450   

      6700 Σύνολο   

        ΦΠΑ 13%  

        
ΣΥΝΟΛΟ 

6α 
 

 
 
6β Κατεψυγμένα προϊόντα σε κιλά   

Προϊόν CPV Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Τεμαχίου σε 
€ 

 Σύνολο σε €  

Ψάρια (fish sticks) 
15241800-7  

Παναρισμένα 
τεμάχια ψαριού 

κιλά 240   

Σύνολο   

      240 ΦΠΑ13%  

        Σύνολο 6β  

6γ) Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (με ποσοστό έκπτωσης) 

Προϊόν CPV μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Τεμαχίου σε 
€ 

 Σύνολο σε €  

Φασολάκια 
στρογγυλά  

15331170-9 
Κατεψυγμένα 

λαχανικά  

πακέτα του 
1 κ. 

50   

Αρακάς 
15331170-9 

Κατεψυγμένα 
λαχανικά  

πακέτα του 
1 κ. 

170   

Σύνολο 6γ  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  6γ (με ΦΠΑ)  

Σύνολο  6 α+β+γ  

 

    7) Προμήθεια Παγωτών (με χαμηλότερη τιμή) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο Σε €  

ΚΥΠΕΛΟ   
COCTAIL 

15555100-4 
παγωτά  

ΤΕΜΑΧΙΑ 2350   



46 

 

Φ.Π.Α 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  7  

  

8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Με χαμηλότερη τιμή) 

8.1   ΑΛΕΥΡΑ            

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Φαρίνα 500 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 110   

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 
(συσκ.300 γραμ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 30   

ΑΛΕΥΡΙ για όλες 
τις χρήσεις 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 240   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.1  

  

8.2  ΓΑΛΑ  ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

8.2.α (Τεμάχια )           

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΒΟΥΤΥΡΟ 10 γρ  
(πακέτο 100 Τεμ) 

15500000-3  
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
Τεμ. 100   

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΠΟΡΕ(410 ml) 

15500000-3  
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
Τεμ. 2400   

ΚΡΕΜΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συσκ. 

1 λίτρου) 

15500000-3  
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
Τεμ. 50   

Σύνολο σε τεμάχια 2550 Σύνολο   

        φπα 13%  

        
Σύνολο 

8,2α 
 

Γιαούρτι 8,2.β 
(κιλά) 
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ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
Στραγγιστό 

15500000-3  
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
κιλά 100   

Σύνολο σε κιλά  100 Σύνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  8.2β  

  

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
8.2 

 

8.3  ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΦΕΤΑ   ΔΟΧΕΙΟ 
15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 370   

ΓΚΟΥΝΤΑ  ή  
ΕΝΤΑΜ 

15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 190   

ΚΑΣΕΡΙ 
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 

15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 160   

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 160   

ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ 
ΕΝΤΑΜ  (ΦΕΤΕΣ) 

15540000-5 
Τυροκομικά 

προϊόντα 
Κιλά 280   

  1160 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 8.3  

 

8.4.1   ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ 

Καρυκεύματα σε τεμάχια 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΔΑΦΝΗ (κουτί 500 
γρ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 1   
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ΔΥΟΣΜΟΣ (κουτί 
του 1 κιλού) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 1   

ΚΑΝΕΛΑ σκόνη 
φακ. 50 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 15   

ΚΥΜΙΝΟ φακελάκι 
50 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ. 10   

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ  
Φακ . 30 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ. 20   

ΠΙΠΕΡΙ μαύρο 
φακ.  500 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 10   

ΡΙΓΑΝΗ  (κουτί 500 
γρ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 3   

ΜΠΑΧΑΡΙ  (συσκ.  
50 γρ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 10   

      70 
ΣΥΝΟΛΟ  

8,4,1 
 

ΦΠΑ 13%  

Γενικό σύνολο 8.4.1  

 

8.4.2 Καρυκεύματα σε κιλά  

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΣΚΟΡΔΟ ΣΚΟΝΗ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά 1   
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Ζωμός κρέατος 
(Βοδινό και 

κοτόπουλο) συσκ. 
Κιλού 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά 2   

  3 ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.4.2  

8.5   ΚΑΦΕΣ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ    
(ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) 

15861100-2 
καβουρδισμένος 

καφές 
Τεμ. 55   

ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ   ( 
συσκ. 2,5 κλών) 

15861100-2 
καβουρδισμένος 

καφές 
Τεμ. 4   

  59 Σύνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.5  

  

8.6.1   ΣΑΛΤΣΕΣ  ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ   13% 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ συσκ.  
5 κ.  

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

κιλά  50   

ΚΕΤΣΑΠ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

κιλά 11   

  61 Σύνολο  

Φπα 13%  

Σύνολο 8.6.1  

8.6.2   ΣΑΛΤΣΕΣ  ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ   24% 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

κιλά  33   

  33 Σύνολο  

Φπα 24%  
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Σύνολο 8.6.2  

8.7   ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ  

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΜΠΕΙΚΟΝ Συσκ 1 
κιλού 

15130000-8  
Προϊόντα κρέατος 

Κιλά 100   

ΠΑΡΙΖΑ για τοστ 
σε φέτες  (συσκ. 1 

κιλού) 

15130000-8  
Προϊόντα κρέατος 

Κιλά 200   

  300 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ  13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.7  

  

8.8α   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

 Φύλλο Κρούστας 
Συσκ. 800 γρ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 250   

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚ 
10 ΛΙΤ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 53   

ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚ 1 
ΚΙΛΟΥ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 280   

ΜΠΕΙΚΙΝ 
ΠΑΟΥΝΤΕΡ    φακ. 

20 γρ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ. 22   

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ 
ΜΠΕΡ (225gr) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 45   

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 

(ΣΥΣΚ. 2 κ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 2   
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ΚΑΚΑΟ (250 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 65   

ΤΣΑΙ (συσκ. 1 
κιλού) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 3   

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ 
(συσκ.10κιλών) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 1   

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 
(συσκ. 800 γραμ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ.  750   

ΠΟΥΡΕΣ (συσκ 5 
κιλών) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 15   

ΜΕΛΙ  συσκευασία 
ατομική 0,20 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ 2000   

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  
(χονδρό) 500 γραμ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 49   

      3535 Σύνολο  

        φπα 13%  

        
Σύνολο 

8.8.α 
 

 8.8.β   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ  

ΦΑΣΟΛΙΑ 
μαυρομάτικα  

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά  30   

ΑΛΑΤΙ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά 19   

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

κιλά  17   
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ΠΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

ΚΙΛΑ 150   

      216 Σύνολο  

        φπα 13%  

        
Σύνολο 

8,8β 
 

            

8,8,γ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΞΥΔΙ (συσκ. έως 4 
λίτρων) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

λίτρα 20   

ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ   

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

λίτρα 25   

  45 Σύνολο  

ΦΠΑ 13%  

    Σύνολο  
8,8,γ  

 

   

       
Σύνολο 

8,8α+8.8β+
8.8γ 

 

 

 

8.8δ  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 24% 

ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ 
καψάκια  

30 τεμ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 8   

  ΣΥΝΟΛΟ  

  8 ΦΠΑ  24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.8δ  

            

8.9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  
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Μαρμελάδα 
βερύκοκο  συσκ  

6 κ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 16   

Μαρμελάδα 
φράουλα  συσκ  

6 κ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 21   

ΚΟΜΠΟΣΤΑ  
(συσκ.3 κιλών) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 21   

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ  
(συσκ.1 κιλού) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 21   

  79 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.9  

  

8.10     ΡΥΖΙ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΡΥΖΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ 

500 ΓΡ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 140   

ΡΥΖΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΜΠΟΝΝΕΤ ΣΥΣΚ 

500 ΓΡ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 230 1,30 299,00 € 

ΡΥΖΙ γλασσέ συσκ. 
500 γρ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

τεμ 55   

  425 ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.10  

  

8.11  ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  
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ΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

Σ(passata συσκ 
500 γραμ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 300   

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  

συσκ. 3 κ. 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 40   

ΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕΣ 
(συσκ.5 κιλών) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 15   

  355 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.11  

  

8.12 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΦΥΤΙΝΗ (συσκ. 
400γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 25   

Μαργαρίνη  (συσκ. 
250 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 100   

  125 ΣΥΝΟΛΟ 235,00 € 

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.12  

 

 
8.13α ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Μείγματα για επιδόρπια με ΦΠΑ13% 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΜΟΥΣ (κρέμα & 
Σοκολάτα) συσκ 1 

κιλού 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 42   
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ΑΝΘΟΣ 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

160γρ 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 120   

ΚΡΕΜΑ 
ΚΑΡΑΜΕΛΕ (τεμ 

120 γραμ.) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 47   

  209 
ΣΥΝΟΛΟ 

8.13 α 
 

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ 8.13α  

  

8.13β ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΖΕΛΕ  ΦΡΑΟΥΛΑ 
σε σκόνη 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Κιλά 50   

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ 8.13β  

  

8.14 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 
(συσκ. 500γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 230   

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 
(συσκ. 500 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

   Τεμ. 440   

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
ΚΟΦΤΟ (συσκ. 

500 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 150   

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ 
500 γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 210   
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ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΠΕΝΝΕΣ 

(συσκ.500γρ) 

15800000-6 
Διάφορα 
προϊόντα 

διατροφής 

Τεμ. 420   

  1450 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.14  

 

9 ΑΡΤΟΣ 

Περιγραφή 
προϊόντος 

κωδικός  CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

 Σύνολο  

Άρτος τύπου 
«χωριάτικο» 

15811100-7  
ψωμί 

Αρτοσκεύα
σμα 750-

770 γρ. 
4.141   

  

        Σύνολο  

ΦΠΑ 13%  

9 ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

  

  

ΤΜΗΜΑΤΑ 
Κ.Α.  

15.6481.0003 

Κ.Α 
156481000

2    

1       

2       

3α       

3β       

3γ       

3δ       

3ε       

4α       

4β       

5α       

5β       

6α       

6β       

6γ       
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7       

8.1       

8.2       

8.3       

8.4.1       

8.4.2       

8.5       

8.6.1       

8.6.2       

8.7       

8.8α       

8.8β       

8.8γ       

8.8δ       

8.9       

8.10       

8.11       

8.12       

8.13α       

8.13β       
8.14       

9    
   

Σύνολο Κ.Α.  Με   
Φ.Π.Α  

  
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
   

 

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Λυκούργος Μυτιληναίος Μιχάλης Σουρμελής 

 

 

 

 


