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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια διαφόρων τροφίμων, με την οποία 

θα καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΚΑΠΗ   των 

δικαιούχων γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης και ειδών διατροφής για 

τα κυλικεία και τις καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. 

Η δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων προϋπολογίσθηκε ενδεικτικά 

στο ποσό των 335.057,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 

Η δαπάνη  για τις ανάγκες του Δήμου θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2016 

και 2017 για το Δήμο ως ακολούθως: 

 στο έτος 2016 ποσό εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων  ευρώ #105.200,00# σε 

βάρος των Κ.Α. 60-6481.0001, 15-6481.0011, 15-6063.0004, 20-6063.0004, 

30-6063.0003, 35-6063.0003, 45-6063.0003 και 70-6063.0002 

 στο έτος 2017 ποσό εκατόν δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο  ευρώ και  

τεσσάρων λεπτών #102.322,04# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α. 

Το σύνολο της δαπάνης για τις ανάγκες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ υπολογίσθηκε στον 

προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ. οικονομικού έτους 2016 με εγγεγραμμένη πίστωση 

συνολικού ποσού 130.500,00 €. για την Προμήθεια ειδών διατροφής για τα κυλικεία 

και τις καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., η οποία θα βαρύνει 

τους παρακάτω Κ.Α. ως εξής: 

           Κ.Α. 04.00.6472.02 Κ.Α. 04.00.6621.01 Κ.Α. 04.00.6621.03 Κ.Α. 04.00.6621.05 Κ.Α. 

04.00.6621.06 Κ.Α. 04.00.6621.07 Κ.Α. 04.00.6621.09 Κ.Α. 04.00.6630.03  
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        Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση  πρέπει να τηρούν τα εθνικά 

και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση 

επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση 

τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις 

απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους 

στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας 

Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). 

           Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και να 

προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα η προμήθεια  αφορά:  

ΟΜΑΔΑ 1. 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 54.076,40 € με το Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ 2. 

Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 24.025,98 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 3. 

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 19.119,60 € με το Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ 4. 

Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα) για τη σίτιση των παιδιών των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 5.012,68 € με το Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ 5.  

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 25.049,70 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 6. 



 

 

Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου ποσού έως 

68.034,02 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 7. 

Προμήθεια ειδών κυλικείου για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου ποσού έως 

9.239,86 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 8. 

Προμήθεια ειδών διατροφής για παιδιά (σάντουιτς,χυμοί κλπ) για τις 

καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 10.499,90€ 

με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 9. 

Προμήθεια αναψυκτικών ,ποτών κλπ για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 

55.000,00€ με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 10. 

Προμήθεια σνάκ για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 20.999,74€ με το 

Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 11. 

Προμήθεια υλικών για ζεστά και κρύα ροφήματα για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

ποσού έως 15.000,00€ με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 12. 

Προμήθεια παγωτών για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 8.999,91€ με το 

Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 13. 

Προμήθεια συσκευασμένων ειδών διατροφής για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

ποσού έως 9.999,98€ με το Φ.Π.Α 

 

ΟΜΑΔΑ 14. 

Προμήθεια σάντουιτς κλπ για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 5.999,99€ 

με το Φ.Π.Α 
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ΟΜΑΔΑ 15. 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 

3.999,81€ με το Φ.Π.Α 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από  

Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα , είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, τα 

είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  

Για τα είδη αρτοποιείου και παντοπωλείου (πλην ελαιόλαδο), το γάλα των 

εργαζομένων τα είδη κυλικείου ΚΑΠΗ και τα είδη διατροφής της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ η ανάθεση 

θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.                        

  

 

 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

 

Πετρούπολη 2/2/2016 Πετρούπολη 2/2/2016  

     Η Συντάξασσα Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2016» 

ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:335.057,57€ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α΄  ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 

Το παρών περιγραφικό  τιμολογίο αναφέρεται  στην προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (αλάτι, 

αλεύρι, ζυμαρικά κλπ.), ειδών Οπωρολαχανοπωλείου (φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κ.λ.π.), ειδών 

Κρεοπωλείου (νωπά κρέατα και πουλερικά), ειδών Ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), ειδών 

Αρτοποιείου (Ψωμί, αρτοσκευάσματα, τυροπιτάκια, κ.λ.π.), ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφές, ζάχαρη, 

κακάο κλπ) και νωπού γάλακτος, με τα οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΚΑΠΗ και  των δικαιούχων γάλακτος, εργαζομένων του Δήμου 

Πετρούπολης, καθώς και η προμήθεια ειδών διατροφής για τα κυλικεία και τις καλοκαιρινές 

αθλητικές δραστηριότητες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.  

Β΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 1. 

Είδη Παντοπωλείου: Με ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  προσκομίσουν 

κατάλογο με τα προσφερόμενα είδη τα οποία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας,  επώνυμα, να 

κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και να πωλούνται από τουλάχιστον τέσσερις αλυσίδες 

σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής 

ή προέλευσης Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί επισήμανσης.  Η μεταφορά τους 

θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα.  
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Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των 

χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό 

ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος  HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης.  

Ειδικότερα: 

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

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

χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει  ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληρεί τους 

όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  Θα 

διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γραμμαρίων ή σε δοχείο των 400 γραμμαρίων. 

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

άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν 

να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 κιλού. 

Αλεύρι τύπου φαρίνα : Το προϊόν  να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 

105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία χάρτινη του 1 κιλού. 

Κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, ανάμικτα, φασόλια πλατιά, φασόλια στρογγυλά κλπ.): 

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας 

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

καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους 

και  προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών 

αποκλειομένης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της 

πρώτης.  

Σε ό,τι αφορά στην συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 κιλού. H μεταφορά των εν 

λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες 

εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.         
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Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

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

χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης 

και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Άνθος αραβοσίτου : Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία 160 γραμμαρίων. Να πληρεί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

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

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

medium. 

Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από 

την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι : α) συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε 

καθαρές προθήκες, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, 

ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.), β) συσκευασμένα σε πλαστική συσκευασία με 

αριθμό αυγών ανάλογα με τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και με τις απαιτούμενες ενδείξεις (αρ. 

ωοσκοπικού κέντρου κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λπ.) Τα 

αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, Κοινοτικές 

και Υγειονομικές διατάξεις. 

Βανίλιες άρωμα : Θα διατίθεται σε συσκευασία των 5 x 3 γραμμαρίων. Να πληρούν τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Βούτυρο αγελαδινό: Θα διατίθεται χύμα σε κεσέ ή σε συσκευασία 1 κιλού. Nα πληρεί τους 

όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδος 10% λιπαρά: Γιαούρτι πλήρες ή κατά περίπτωση 

ημιαποβουτυρωμένο αγελάδος χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη 

αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, 

με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληρεί 

τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 1 κιλού. 

Δάφνη σε φύλλα: Θα διατίθεται σε συσκευασία 25 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους άρθρου 

42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
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Δυόσμος : Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία 30 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του 

άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Ελιές: Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία 200 γραμμαρίων, χωρίς κουκούτσι. Να πληρεί 

τους όρους του άρθρου 118 και 123 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο ελληνικής παραγωγής με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι 

φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. Η 

μεταφορά του θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

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

χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό 

ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

Αλλαντικά (ζαμπόν-μπέϊκον): Θα διατίθενται φρεσκοκομμένα, για άμεση κατανάλωση, 

ανάλογα με τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

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

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 κιλού. 

Ζελέ φρούτων: Θα διατίθεται σε συσκευασία δύο τεμαχίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ηλιέλαιο: Ελληνικής παραγωγής με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χημικές 

σταθερές του ηλιέλαιου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και 

τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ηλιέλαιο θα διατίθεται σε 

συσκευασία ενός 1 κιλού σε πλαστικό δοχείο. Η μεταφορά του θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.  
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Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

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

χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό 

ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

Κακάο σοκολατούχο ρόφημα: Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων. Να πληρεί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Κακάο απλό: Θα διατίθεται σε συσκευασία πακέτου των 125 γραμμαρίων. Να πληρεί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κανέλα τριμμένη ή άκοπη: Θα διατίθενται σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων. Να πληρεί τους 

όρους του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κίμινο τριμμένο: Θα διατίθεται σε  συσκευασία 50 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του 

άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Κομπόστες φρούτων : Θα διατίθενται σε συσκευασία 1 κιλού. Να πληρεί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κορν Φλέϊκς : Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωϊνό, με μειωμένες 

θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του 

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

500 γραμμαρίων. 

Κρέμα γάλακτος : Θα διατίθεται σε συσκευασία 250 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κρέμα καραμελέ (σκόνη προς παρασκευή): Θα διατίθεται σε συσκευασία δύο τεμαχίων. Να 

πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Κρέμα μπεσαμέλ : Θα διατίθεται σε συσκευασία 165-174 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
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Μανιτάρια: Θα διατίθενται σε συσκευασία 460 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να 

πληρεί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής 

Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε 

συσκευασία 250 γραμμαρίων.  

Μαρμελάδα : Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Σε συσκευασία 450 – 500 γραμμαρίων ή σε 

άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. 

Μέλι Ανθέων αγνό και όχι μείγμα: Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληρεί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός κιλού, ή σε άλλη 

συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος. 

Μπέικιν πάουντερ: Θα διατίθεται σε συσκευασία 3 x 20 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μπισκότα τύπου Μιράντα: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 

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

των 225-275 γραμμαρίων. 

Μπισκότα τύπου Πτι-μπερ: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 

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

των 225 -230 γραμμαρίων. 

Μπισκότα σοκολάτας γεμιστά: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

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

συσκευασία των 200 γραμμαρίων. 

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

σταφίδα και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 350 – 400 ml σε πλαστική 

φιάλη. 

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

σουσαμάκι, πεπονάκι κλπ) χυλοπίτες. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο 

σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, 

ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι 
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σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε διάφανη συσκευασία 500  γραμμαρίων. 

Πιπέρι μαύρο: Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία 50 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Πουρές: Από εκλεκτές πατάτες Α΄ ποιότητας οι οποίες μετά από κατάλληλη επεξεργασία 

εμφανίζονται σε νιφάδες. Θα διατίθεται σε συσκευασία 250-500 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (ρεβύθια, ρεβύθια αποφλοιωμένα, φακές ψιλές-

χονδρές, φασόλια γίγαντες, φασόλια ξερά μέτρια κ.λπ.) και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

πλαστική συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 

Ρίγανη: Θα διατίθεται σε συσκευασία 50 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του άρθρου 42 του  

Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, Μπονέτ, σούπας γλασσέ) και να πληρεί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 

Σιμιγδάλι χονδρό-ψιλό: Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. Να πληρεί τους όρους του 

άρθρου 42 του  Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Σοκολατάκια – Σοκολατάκια εορταστικά: Θα διατίθεται σε συσκευασία πλαστική των 400 

γραμμαρίων ή των 3 κιλών αντίστοιχα, ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του 

ιδρύματος, που θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές 

και υγειονομικές διατάξεις. 

Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε 

συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 400 γραμμαρίων, ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις 

ανάγκες του ιδρύματος, που θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 

Τοματοχυμός: πλούσιος πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι και να 

πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γρ.  
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Τοματοπελτές: Θα διατίθεται σε συσκευασία τύπου κονσέρβας των 410 γρ. Να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας άκοπο και 

τριμμένο ή Ε.Ε., τυρί τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο 

άκοπο και τριμμένο ή Ε.Ε., τυρί τοστ κομμένο σε φέτες).  Όλα τα τυριά να είναι πρώτης 

ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και 

γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και 

χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα χορηγούμενα είδη, καθώς και 

η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων 

Κοινής Χρήσεως και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές 

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

έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των 

χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης 

και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Η συσκευασία θα είναι  ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. 

Φρυγανιές σίτου : Θα διατίθεται σε συσκευασία 200-250 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Φύλλο κρούστας και φύλλο σφολιάτας:  Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η  μεταφορά θα 

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

ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και 

απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία 

450-500 γρ. και 650-750  γραμμαρίων αντίστοιχα. 

Χυμός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη  ζυμωθέν προϊόν, 

που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης 

και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία 

προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην 

παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά 

ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. 
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Λοιπά είδη Παντοπωλείου: ‘Όλα τα προμηθευόμενα είδη (αμμωνία, γαρύφαλλο άκοπο, 

ζάχαρη άχνη, καραμέλες ζελεδάκια, μαγιά, σόδα φαγητού, κορν φλάουερ, κύβοι λαχανικών, 

μουστάρδα, μπαχάρι άκοπο κλπ.) πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 

τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες 

ενδείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική. 

ΟΜΑΔΑ 2. 

Είδη Οπωροπωλείου: Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι πρώτης 

ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή 

άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό.  

Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους 

και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.  

Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα 

ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Πρέπει να πληρούν τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και τις 

ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.  

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.  Ο 

προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

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

χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό 

ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών θα ισχύσουν οι 

εκάστοτε αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.  

ΟΜΑΔΑ 3. 

Είδη Κρεοπωλείου: Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

 Κιμάς μόσχου: Από κρέας μόσχου Α΄ ποιότητας άνευ οστού, κατηγορίας διάπλασης U2. Τα 

κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από 
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εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει 

απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες 

σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού) για την συντήρηση διακίνηση 

του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες 

σύμφωνα με το Π.Δ. 203/98.  

 Κρέας μόσχου νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού: Αυτοτελές τεμάχιο, κατηγορίας διάπλασης 

U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 

μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται 

από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται 

με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει 

απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες 

σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού) για την συντήρηση διακίνηση 

του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες 

σύμφωνα με το Π.Δ. 203/98.  

 Κοτόπουλα νωπά : Τύπου 65 %  

Τα παραδιδόμενα νωπά κοτόπουλα καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα της 

χορηγήτριας εταιρείας θα πληρούν τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις, καθώς και να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

Aκόμη θα πρέπει να είναι: 

Πρώτης (1ης) κατηγορίας, ανέπαφα, καθαρά (χωρία κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσίες ή αίμα), 

χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς σπασμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές και χωρίς 

εγκαύματα ψύξης. 

Τύπου 65%, δηλαδή σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι, τα πόδια κομμένα στους ταρσούς, 

χωρίς τα όργανα του πεπτικού συστήματος και χωρίς συκώτι, καρδιά, στομάχι. 

Να προέρχονται από εγκεκριμένο πτηνοσφαγείο και να φέρουν την απαραίτητη κονκάρδα στην 

οποία αναγράφεται ο κωδικός του σφαγείου και η ημερομηνία ανάλωσής τους. 

Να συνοδεύονται με το απαραίτητο πιστοποιητικό καταλληλότητας του κτηνιατρικού ελέγχου. Τα 

νωπά κοτόπουλα να παραδίδονται την πρώτη ή το πολύ δεύτερη ημέρα από την ημερομηνία 

σφαγής τους (βάσει πιστοποιητικού). 
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Να είναι ολόκληρα, σε ατομική συσκευασία με δίσκους πολυστερίνης με απορροφητικά πανάκια ή 

δίσκους που έχουν απορροφητικές ικανότητες με διαφανή μεμβράνη (stretch film).   

Η μεταφορά των προιόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα (ψυγεία) καθαρά, απολυμασμένα (το 

σχετικό πιστοποιητικό απολύμανσης να επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται) με καταγραφικά 

θερμόμετρα. 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

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

χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό 

ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

 Χοιρινό: Από κρέας Α' ποιότητας, κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να 

προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία 

και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα 

συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα 

να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις 

(σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού) για την συντήρηση διακίνηση του 

νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες 

σύμφωνα με το Π.Δ. 203/98.  

ΟΜΑΔΑ 4. 

Είδη Ιχθυοπωλείου: Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια, θα είναι πρώτης ποιότητας 

καταψυγμένα κατά μονάδα (IQF)  και θα είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία 

πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημερομηνία 

καταψύξεως, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση 

τεμαχισμού και επεξεργασίας).  

Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι 

τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με το είδος και τις 

απαιτήσεις του Ιδρύματος. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο 

σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια θα είναι οι 

εξής κατηγορίες : 

1. γλώσσα φιλέτο 
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2. πέρκα φιλέτο 

3. βακαλάος φιλέτο 

4. βακαλάος ολόκληρος Α/Κ 

5. Κοκκινόψαρο Ισλανδίας Α/Κ κατψ 700 γρ. 

Όλα τα κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά Κτηνιατρικής 

Επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές 

και κοινοτικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 Κ.Υ.Α.) για 

τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και 

διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι 

παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

ΟΜΑΔΑ 5. 

Είδη Αρτοποιείου: Όλα τα είδη αρτοποιείου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και όχι 

πολυκαιρισμένα. Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή από μισό αλεύρι ολικής άλεσης και μισό 

κοινό, όλα πρώτης ποιότητας, παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον κλιβανισμό του, 

δικαιολογημένης της νομίμου μείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και 

νόμιμη υγρασία του. 

Ψωμί του τοστ:  Θα διατίθεται σε συσκευασία των 440 γραμμαρίων, φέτες ψωμιού από αλεύρι 

σίτου, με ευδιάκριτη την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, σε διάφανη πλαστική συσκευασία. Το 

προϊόν θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Γάλα νωπό παστεριωμένο: πρέπει να είναι προϊόν ευρείας κατανάλωσης με διάρκεια ζωής όχι 

μεγαλύτερη των (5) ημερών (ή αντίστοιχης διάρκειας που θα ισχύει σε περίπτωση αλλαγής της 

νομοθεσίας στο γάλα), να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να 

έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό 

χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 βαθμούς κελσίου για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος 

συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου 

και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.                   

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική αντίδραση στη 

δοκιμασία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε 

θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6 βαθμούς κελσίου.  
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Να περιέχει λίπος από 3,5 % έως 4% με ειδικό βάρος στους 15 βαθμούς κελσίου 1028 γραμμάρια 

ανά  λίτρο και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Λ.Λ.) 8,5%. Το γάλα πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή 

ισοδύναμη συγκέντρωση προκειμένου για γάλα διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία. 

. Πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO 9001 (σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας).  

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα 

στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει 

τη σύσταση του γάλατος. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία  1 λίτρου.  Στην συσκευασία 

πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» «γάλα» στο σήμα καταλληλότητας του 

προϊόντος καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης. 

ΟΜΑΔΑ 6. 

Γάλα «πλήρες» εργαζομένων του Δήμου: πρέπει να είναι προϊόν ευρείας κατανάλωσης με 

διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των (5) ημερών (ή αντίστοιχης διάρκειας που θα ισχύει σε περίπτωση 

αλλαγής της νομοθεσίας στο γάλα), να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά 

τύπου Ε. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία 

για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 βαθμούς κελσίου για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος 

συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου 

και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.                   

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική αντίδραση στη 

δοκιμασία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε 

θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6 βαθμούς κελσίου.  

Να περιέχει λίπος από 3,5 % έως 4% με ειδικό βάρος στους 15 βαθμούς κελσίου 1028 γραμμάρια 

ανά  λίτρο και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Λ.Λ.) 8,5%. Το γάλα πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή 

ισοδύναμη συγκέντρωση προκειμένου για γάλα  

διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία. 

. Πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO 9001 (σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας).  

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα 

στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει 

τη σύσταση του γάλατος. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία  1 λίτρου.  Στην συσκευασία 
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πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» «γάλα» στο σήμα καταλληλότητας του 

προϊόντος καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης. 

Γάλα «ημιαποβουτυρωμένο» εργαζομένων του Δήμου: πρέπει να είναι προϊόν ευρείας 

κατανάλωσης με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των (5) ημερών (ή αντίστοιχης διάρκειας που θα 

ισχύει σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας στο γάλα), να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές 

ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση 

σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 βαθμούς κελσίου για 15 

δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί 

διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου 

αποτελέσματος.                   

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική αντίδραση στη 

δοκιμασία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε 

θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6 βαθμούς κελσίου.  

Να περιέχει λίπος  από 1,5% έως 2%. Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών 

ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή ισοδύναμη συγκέντρωση 

προκειμένου για γάλα διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία. 

. Πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO 9001 (σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας).  

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα 

στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει 

τη σύσταση του γάλατος. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία  1 λίτρου.  Στην συσκευασία 

πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» «γάλα» στο σήμα καταλληλότητας του 

προϊόντος καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης. 

ΟΜΑΔΑ 7 

Είδη κυλικείου ΚΑΠΗ 

Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική συσκευασία 410 γραμμαρίων: πρέπει να είναι ελαφρύ και πλήρης 

άριστης ποιότητας, μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με 1,4 μέρη 

νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική συσκευασία 170 γραμμαρίων: πρέπει να είναι ελαφρύ και πλήρης 

άριστης ποιότητας, μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με 1,4 μέρη 
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νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Καφές ελληνικός σε συσκευασία του ενός κιλού: πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, 

τυποποιημένος, σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται 

η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Ζάχαρη σε συσκευασία του ενός κιλού: πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής 

μορφής, τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι μηνών εκτός ψυγείου. 

Κακάο σε συσκευασία των εκατόν είκοσι πέντε (125) γραμμαρίων: πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας σε σκόνη, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός 

ψυγείου. 

Τσάι σε συσκευασία πακέτου των δέκα τεμαχίων (δέκα φακελάκια): πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας, τυποποιημένο σε εμποτιζόμενα φακελάκια των δέκα (10) γραμμαρίων. Εξωτερικά να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός 

ψυγείου. 

Χαμομήλι σε συσκευασία πακέτου των δέκα τεμαχίων (δέκα φακελάκια): πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε εμποτιζόμενα φακελάκια των δέκα (10) γραμμαρίων. 

Εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους 

εκτός ψυγείου. 

Μέντα σε συσκευασία πακέτου των δέκα τεμαχίων (δέκα φακελάκια): πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε εμποτιζόμενα φακελάκια των δέκα (10) γραμμαρίων. 

Εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήψης τουλάχιστον ενός έτους 

εκτός ψυγείου. 

ΟΜΑΔΑ 8 

    ΕΙΔΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (σάντουιτς, χυμοί κ.λπ.) ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα σάντουιτς ή τα τοστ θα παρασκευάζονται με λευκό ψωμί και θα διατίθενται σε ατομική 

συσκευασία, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το αναλυτικό τιμολόγιο της 

παρούσας μελέτης,. Θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και η περιεκτικότητά τους σε λίπος και υγρασία 

να είναι σύμφωνη με τις αγορανομικές διατάξεις. Οι χυμοί φρούτων θα έχουν το χρώμα, το άρωμα 

και τη χαρακτηριστική γεύση των φρούτων από τα οποία προέρχονται και θα διατίθενται σε χάρτινη 
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συσκευασία. Όλα τα παραπάνω θα τηρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

δεν θα παρουσιάζουν καμία αλλοίωση. Θα αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής και ανάλωσης, 

ονοματεπώνυμο παραγωγού, χαρακτηριστικά ποιότητας. 

ΟΜΑΔΑ 9 

   ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΠΟΤΑ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

Τα αναψυκτικά, τα ποτά και το νερό πρέπει να είναι άριστης ποιότητας  εγκεκριμένων εταιρειών  

ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους 

όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών και δεν θα 

παρουσιάζουν καμία αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας τους. Θα αναγράφουν ημερομηνία 

παραγωγής και ανάλωσης και θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους. Θα 

διατίθενται όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Οι ξηροί καρποί θα είναι φρέσκοι, απαλλαγμένοι από παράσιτα, δεν θα παρουσιάζουν αλλοιώσεις 

και να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Τα καλαμάκια θα είναι 

συσκευασμένα σε σελοφάν. Όλα τα παραπάνω θα τηρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και δεν θα παρουσιάζουν καμία αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας τους. 

ΟΜΑΔΑ 10 

  ΣΝΑΚ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

Οι συσκευασίες των προϊόντων τυριού και λιπαρών ουσιών (βούτυρο) θα διατίθενται σε πλαστικά ή 

μεταλλικά δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα, στις οποίες θα αναγράφονται οι προδιαγραφές. Τα chips 

και τα nachos θα διατίθενται σε αεροστεγή συσκευασία και το pop corn σε ειδικούς σάκους 

κατάλληλους για την προστασία από τα έντομα. Το αλάτι θα είναι ψιλό, κίτρινου χρώματος 

κατάλληλο για την παρασκευή του pop corn και θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία. Όλα τα 

παραπάνω θα είναι άριστης ποιότητας όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το 

αναλυτικό τιμολόγιο της παρούσας μελέτης, και θα τηρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και δεν θα παρουσιάζουν καμία αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας τους. 

Επίσης, θα διατίθενται οι απαιτούμενες μηχανές και τα εξαρτήματά τους για την παρασκευή ή την 

πώλησή τους (π.χ. δοσομετρητές, σέσουλες, θερμοθάλαμοι βιτρίνες, θερμαντήρες με αντλία για 

τυρί nachos κ.λπ.) στα κυλικεία, όπως αναφέρεται στη  συγγραφή υποχρεώσεων  της παρούσας 

μελέτης. 

ΟΜΑΔΑ 11 

   ΥΛΙΚΑ  ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

Όλα τα είδη καφέ, σοκολάτας και γρανίτας για την παρασκευή ροφημάτων, τα φακελάκια των 

αφεψημάτων (τσάι και χαμομήλι) θα διατίθενται όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό , 
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όπως επίσης και η ζάχαρη, η οποία θα είναι ψιλή. Ο πάγος θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία και 

σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό .Όλα τα παραπάνω θα είναι άριστης ποιότητας και θα 

τηρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και δεν θα παρουσιάζουν καμία αλλοίωση 

του προϊόντος ή της συσκευασίας τους. 

Οι συσκευασίες με τις οποίες θα σερβίρονται (ποτήρια, κλπ) θα είναι κατάλληλες για τρόφιμα και όπως 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

ΟΜΑΔΑ 12 

 ΠΑΓΩΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

Τα παγωτά θα πρέπει να διατίθενται όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό , να 

μεταφέρονται με αυτοκίνητα - ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως και να παραδίδονται από τον προμηθευτή 

στις εγκαταστάσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ, όπου θα έχουν διαθέσει ψυγεία της εταιρείας τους για τη διατήρηση 

των παγωτών. 

ΟΜΑΔΑ 13 

   ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

Τα συσκευασμένα τρόφιμα θα διατίθενται όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό , θα 

τηρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και δεν θα παρουσιάζουν καμία αλλοίωση. 

Θα αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής και ανάλωσης και χαρακτηριστικά ποιότητας. 

ΟΜΑΔΑ 14 

   ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

Τα διάφορα είδη σάντουιτς, τοστ και οι αραβικές πίτες θα παρασκευάζονται και θα διατίθενται σε 

ατομική συσκευασία, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . Θα πρέπει να είναι Α΄ 

ποιότητας και η περιεκτικότητά τους σε λίπος και υγρασία να είναι σύμφωνη με τις αγορανομικές 

διατάξεις. Όλα τα παραπάνω θα τηρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και δεν 

θα παρουσιάζουν καμία αλλοίωση. Θα αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής και ανάλωσης, 

ονοματεπώνυμο παραγωγού, χαρακτηριστικά ποιότητας. 

ΟΜΑΔΑ 15 

  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

Οι συσκευές υγραερίου και τα ανταλλακτικά φιαλίδιά τους να είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τα καλαμάκια θα είναι συσκευασμένα σε σελοφάν. Οι ξηροί καρποί 

θα είναι φρέσκοι, απαλλαγμένοι από παράσιτα, δεν θα παρουσιάζουν αλλοιώσεις και να μην έχουν 

υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.   
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Το γάλα εβαπορέ θα διατίθεται σε μεταλλικά κουτιά των 410 γρ. με εύκολο άνοιγμα (easy open) και 

σε ατομικές συσκευασίες αλουμινίου, το γάλα μακράς διαρκείας θα διατίθεται σε χάρτινη 

προστατευμένη συσκευασία (tetrapak) σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και θα τηρούν τις 

προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και δεν θα παρουσιάζουν καμία αλλοίωση στο προϊόν 

ή τη συσκευασία. Θα αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής και ανάλωσης, ονοματεπώνυμο 

παραγωγού, χαρακτηριστικά ποιότητας. 

 Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, θα πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ καθώς και τις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

Όσα είδη δεν πληρούν τις πιο πάνω τεχνικές προδιαγραφές επιστρέφονται και αντικαθίστανται από 

τον προμηθευτή σύμφωνα με τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων. 

 Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία 

για την υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος 

Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP). 

  

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Πετρούπολη    /2/2016 Πετρούπολη     /2/2016 

Η Συντάξασσα  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

α) Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια διαφόρων τροφίμων, με την οποία θα 

καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΚΑΠΗ,  των δικαιούχων 

γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης και ειδών διατροφής για τα κυλικεία και τις 

καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. 

β) Τόπος παράδοσης τροφίμων  

 

Ομάδες 1,2, 3, 4 και 5 ως εξής: 

1. Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός - Ελ. Βενιζέλου 110, Πετρούπολη. Τ.Κ. 13231 

2. Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Ξάνθου & Μακρυγιάννη 74, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13231 

3. Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Θράκης 5, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231 

4. Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Αναπαύσεως 31, Τ.Κ. 13231 

5. Ε' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Μ. Αλεξάνδρου 50, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13231 

6. ΣΤ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 62 & Μυστρά, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231 

7. Ζ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 65-67 & Ναυαρίνου, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13231 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2016» 

ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:335.057,57€ 
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Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα 

ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται και με ειδικά μέσα 

μεταφοράς, το οποίο αποδεικνύεται με την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας. 

Ομάδα 6  ως εξής: 

1. Αμαξοστάσιο Δήμου Πετρούπολης – Τέρμα Αναπάυσεως, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

2. Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Αναπαύσεως 31, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231 

Ομάδα 7 ως εξής: 

1. Α' ΚΑΠΗ – Κωνσταντινουπόλεως και Βούτσαλη, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

2. Β' ΚΑΠΗ – Κρήτης και Δωδεκανήσου, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

3. Γ' ΚΑΠΗ – Τσακάλωφ και Γραβιάς, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

4. Δ' ΚΑΠΗ – Σουλίου 144, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

Ομάδα 8 έως 15, ως εξής: 

Ο τόπος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών θα ορίζεται κάθε φορά από τον 

παραγγελιοδόχο και θα είναι πάντα σε εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., όπως είναι: το 

κυλικείο των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αγ. Τριάδας, το κυλικείο του Θεάτρου Πέτρας, το κυλικείο 

του Θερινού Κινηματογράφου, το κυλικείο του Χειμερινού Κινηματογράφου, οι χώροι που θα οριστούν 

για τις καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες (Κλειστό Γυμναστήριο κ.λπ.) και τα γραφεία της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων του Δήμου  στο 

ενδεικτικό ποσό των 204.558,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) και για τη ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται για το σύνολο της προμήθειας στο ενδεικτικό ποσό των 

130.499,33€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) 

Η δαπάνη για το Δήμο θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2016 και 2017 ως ακολούθως: 

 στο έτος 2016 ποσό εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ #105.200,00# σε βάρος των 

Κ.Α. 60-6481.0001, 15-6481.0011,   15-6063.0004, 20-6063.0004, 30-6063.0003, 35-

6063.0003, 45-6063.0003 και 70-6063.0002 

 στο έτος 2017 ποσό εκατόν δύο  χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τεσσάρων 

λεπτών #102.322,04# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α. 

Το σύνολο της δαπάνης για τις ανάγκες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ υπολογίσθηκε στον προϋπολογισμό 

της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ. οικονομικού έτους 2016 με εγγεγραμμένη πίστωση συνολικού ποσού 
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130.500,00 €. για την Προμήθεια ειδών διατροφής για τα κυλικεία και τις καλοκαιρινές 

αθλητικές δραστηριότητες της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., η οποία θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. ως 

εξής: Κ.Α. 04.00.6472.02 Κ.Α. 04.00.6621.01 Κ.Α. 04.00.6621.03 Κ.Α. 04.00.6621.05 Κ.Α. 

04.00.6621.06 Κ.Α. 04.00.6621.07 Κ.Α. 04.00.6621.09 Κ.Α. 04.00.6630.03  

ΑΡΘΡΟ  2 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος    

Κανονισμός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

2. Του  Ν.  2286/ΦΕΚ  19  Α’/1-2-1995  «Προµήθειες  του  ∆ηµοσίου  Τοµέα  και  

 ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

3. Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

 και άλλες διατάξεις 

4. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

5. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

 ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του  Ν.  3801/ΦΕΚ  163  Α’/4-9-2009  «Ρυθµίσεις  θεµάτων  προσωπικού  µε  

 σύµβαση   εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 

 οργάνωσης και λειτουρ- γίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

7. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

 αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

8. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

 ανάρτηση νόµων και   πράξεων   των   κυβερνητικών,   διοικητικών   και   

 αυτοδιοικητικών   οργάνων   στο   διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

 διατάξεις». 

9. Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α') “Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των Νόμων  

4046/12, 4093/12 και 4127/13” Υποπαράγραφος Ζ.14: Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 12 

παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

10. Του  N.  4071/12  (ΦΕΚ  8 5   Α/11-4-2012) «Ρύθμιση για την Τοπική Ανάπτυξη, την   

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.», 

11. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

 Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 

 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),  
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12. Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

 Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

 Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

13. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

14. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

 διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

15. Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

 «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

16. Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, του 

Υπουργείου  Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την αριθμ. 14/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών, γάλατος εργαζομένων του Δήμου και 

ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ. 

18. Την αριθμ, 44/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας ειδών διατροφής για τα κυλικεία και τις καλοκαιρινές 

αθλητικές δραστηριότητες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α)  Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

β)  Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

γ)  Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας (Τεχνική έκθεση). 

δ)  Ο Προϋπολογισμός προσφοράς 

στ)  Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
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ΑΡΘΡΟ  4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014, ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, 

ήτοι στο ποσό των € 5.741,98. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά 

μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής 

ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας 

ή των ομάδων.         

2. Αναλυτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την κάθε ομάδα είναι:  

 

ΟΜΑΔΑ 1 934,29 €     

ΟΜΑΔΑ 2' 425,24 € 

ΟΜΑΔΑ 3' 338,40 €     

ΟΜΑΔΑ 4' 88,72 € 

ΟΜΑΔΑ 5' 433,80 €     

ΟΜΑΔΑ 6' 1.204,14 €     

ΟΜΑΔΑ 7' 151,29 € 

ΟΜΑΔΑ 8’ 170,73€ 

ΟΜΑΔΑ 9’ 905,85€ 

ΟΜΑΔΑ 10’ 369,06€ 

ΟΜΑΔΑ 11’ 243,90€ 

ΟΜΑΔΑ 12’ 146,34€ 

ΟΜΑΔΑ 13’ 162,60€ 

ΟΜΑΔΑ 14’ 97,56€ 

ΟΜΑΔΑ 15’ 70,06€ 

ή το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ομάδων σε περίπτωση συμμετοχής 

για περισσότερες από μια ομάδες.  
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3. 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, 

δηλαδή συνολικά τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος  μπορεί, 

πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 

στα άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

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

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών 

από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

6. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή 

παραλαβής.  

8. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

9. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

10. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν 4281/2014. 
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ΑΡΘΡΟ  5 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α) Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνουν:  

6. Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

7. Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή.  

Προσφορές σε άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

β) Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

8. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Αττικής, για τα είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου  τα είδη ιχθυοπωλείου 

(κατεψυγμένα) και το ελαιόλαδο, το οποίο θα είναι σταθερό και αμετάβλητο και θα ισχύει 

για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

9. Την τιμή του προσφερόμενου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α. για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων. 

Η τιμή για αυτές τις ομάδες τροφίμων θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, σύμφωνα με τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 

10. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί της εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

γ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός 

από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο και τη ΔΗΚΕΠΕ, αναλογικά. 

Σημειώνεται δε, ότι για τα είδη αρτοποιείου, παντοπωλείου (πλην ελαιόλαδα), τα είδη 

κυλικείου ΚΑΠΗ, το γάλα των εργαζομένων του Δήμου και για τα είδη διατροφής για τα κυλικεία 

και τις καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ  η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου 

θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται 

για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Ο Δήμος και η ΔΗΚΕΠΕ έχουν το δικαίωμα αναγκαίων αυξομειώσεων των ποσοτήτων των 

τροφίμων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της 

προμήθειας. 
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Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας της 

κάθε ομάδας τροφίμων. Η προμήθεια για κάθε ομάδα θεωρείται ενιαία. Προσφορά για μέρος της 

ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες 

ομάδες της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και της προκηρυχθείσας 

ποσότητας. 

Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των 

ομάδων τροφίμων είτε σε ένα διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη, είτε 

σε περισσοτέρους προμηθευτές, η προσφορά των οποίων κρίθηκε οικονομικότερη για κάθε ομάδα 

τροφίμου χωριστά. 

ΑΡΘΡΟ  6 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 Ο ανάδοχος της εκάστοτε ομάδας τροφίμου της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση 

του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι 

μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της 

συμβάσεως και να καταθέσει κατά το άρθρο 4, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Κατά την 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων.  

Για τα είδη παντοπωλείου, οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου η εντολή προμήθειας θα γίνεται 

μέχρι την Πέμπτη έκαστης εβδομάδας και ο ανάδοχος οφείλει  να εφοδιάσει τους Παιδικούς 

Σταθμούς με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων τη Δευτέρα της εβδομάδας που έπεται της 

εντολής και μέχρι τις 08:30 π.μ., στους χώρους των Παιδικών Σταθμών. Σε περίπτωση που η ημέρα 

παράδοσης συμπέσει με αργία η παράδοση θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για τα είδη κρεοπωλείου και είδη κυλικείου ΚΑΠΗ ο ανάδοχος οφείλει  να εφοδιάσει τους 

Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ με την παραγγελθείσα ποσότητα εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την εντολή της προμήθειας.  

Ειδικότερα, για την προμήθεια γάλακτος και αρτοσκευασμάτων, ο εφοδιασμός θα γίνεται 

αυθημερόν και μέχρι τις 08:00 π.μ. στα σημεία παράδοσης όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 

της παρούσας. 

Ο ανάδοχος της ομάδας 6 (γάλα εργαζομένων) υποχρεούται να τοποθετήσει, χωρίς 

περαιτέρω χρέωση, ικανό αριθμό ψυγείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου (Τέρμα Αναπαύσεως) και 
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στον Δ' Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (Αναπαύσεως 31) , προκειμένου να τοποθετείται το γάλα χωρίς 

να ελλοχεύει ο κίνδυνος αλλοίωσης του. Το γάλα θα διανέμεται καθημερινά και μέχρι τις 08:00 π.μ. 

στα προαναφερόμενα σημεία παράδοσης.   

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών  για τη ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ θα γίνεται τμηματικά και 

σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης οποιασδήποτε 

ποσότητας προϊόντων (μερικής ή συνολικής), καθορίζεται σε πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες 

από την ειδοποίηση του αναδόχου και αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης. Αν 

υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης μπορεί να επιβληθεί 

σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 της Υ. Α. 

11389/93. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.. 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα και ευθύνη του αναδόχου σε 

χώρους που θα υποδειχθούν από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα για τα προϊόντα που 

απαιτείται να διατηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα σάντουιτς ή τα παγωτά στην 

κατάλληλη θερμοκρασία για το κάθε προϊόν. Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την ευθύνη να διαθέσει 

τους απαιτούμενους ψυκτικούς θαλάμους για τη διάθεση των προϊόντων, που θα εγκατασταθούν στα 

κυλικεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., καθώς και την υποχρέωση εγκατάστασης, συντήρησης ή αντικατάστασής τους 

σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας εντός μίας ημέρας από τότε που θα έρθει σε γνώση 

αυτού με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Επίσης, ο ανάδοχος των προϊόντων που απαιτούν τη χρήση συσκευών για την παρασκευή τους, 

όπως είναι το pop – corn , τα nachos, καφές κλπ  υποχρεούνται να διαθέσουν τις απαιτούμενες μηχανές 

και τα εξαρτήματά τους (π.χ. δοσομετρητές, σέσουλες, θερμοθάλαμους βιτρίνες, θερμαντήρες με αντλία 

για τυρί nachos κ.λπ.) στα κυλικεία. 

 

 Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, 

η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ  7 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις 

σχετικές παραγγελίες. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και 

τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις 

κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση 

αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε 

αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να 

προβεί στην απόρριψη του τροφίμου ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα 

εγκρίνει με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο ή του Δ/Σ της ΔΗΚΕΠΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της 

αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων 

και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 

ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις 

εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό 

δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται, ανάλογα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΕ και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή 

από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Η πληρωμή για τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που 

θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των τροφίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν 

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

 Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες  κρατήσεις μέσα 

σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της 

Υπηρεσίας. Τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα θα εξοφλούνται από την ταμειακή υπηρεσία του 

Δήμου Πετρούπολης. 

Η πληρωμή για τα είδη που θα προμηθευτεί η ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ  της αξίας των υλικών της 

παρούσης θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 

κάθε τμηματικής παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης 

(τιμολογίου ή τιμολογίου – δελτίου αποστολής) και διενέργειας των νόμιμων κρατήσεων. Η 

εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα 

παραλαβής από το λογιστήριο της Υπηρεσίας ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού 

παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του άρθρου 9 της παρούσας μελέτης. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία (ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 

36, παρ. 6). 

Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται. 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον 

ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου ή της ΔΗΚΕΠΕ.  

Τον ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής του.Ο 

Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και τη ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ., ανάλογα.              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Πετρούπολη   /2/2016 Πετρούπολη   /2/2016 

Η Συντάξασσα Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά στην προμήθεια διαφόρων τροφίμων, με την οποία θα 

καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΚΑΠΗ και  των δικαιούχων 

γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης και οι ανάγκες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ  

Η δαπάνη για το Δήμο θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2016 και 2017 ως ακολούθως: 

 στο έτος 2016 ποσό εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ #105.200,00# σε βάρος των 

Κ.Α. 60-6481.0001, 15-6481.0011, 15-6063.0004, 20-6063.0004, 30-6063.0003, 35-

6063.0003, 45-6063.0003 και 70-6063.0002 

 στο έτος 2017 ποσό εκατόν δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

#102.322,04# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α. 

 Το σύνολο της δαπάνης για τις ανάγκες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ υπολογίσθηκε στον προϋπολογισμό της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ. οικονομικού έτους 2016 με εγγεγραμμένη πίστωση συνολικού ποσού 130.500,00 €. 

για την Προμήθεια ειδών διατροφής για τα κυλικεία και τις καλοκαιρινές αθλητικές 

δραστηριότητες της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., η οποία θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. ως εξής: 

Κ.Α. 04.00.6472.02 Κ.Α. 04.00.6621.01 Κ.Α. 04.00.6621.03 Κ.Α. 04.00.6621.05 Κ.Α. 04.00.6621.06 Κ.Α. 

04.00.6621.07 Κ.Α. 04.00.6621.09 Κ.Α. 04.00.6630.03  

Συγκεκριμένα η προμήθεια τροφίμων αφορά στην:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2016» 

ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:335.057,57€ 
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ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 54.076,40 €, με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 24.025,98 €, με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 19.119,60 €, με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα) για τη σίτιση των παιδιών των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 5.012,68 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 25.049,70 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια γάλατος εργαζομένων του Δήμου ποσού έως 68.034,02€ με το 

Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ ποσού έως 9.239,86 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 8. 

Προμήθεια ειδών διατροφής για παιδιά (σάντουιτς,χυμοί κλπ) για τις καλοκαιρινές αθλητικές 

δραστηριότητες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 10.499,90€ με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 9. 

Προμήθεια αναψυκτικών ,ποτών κλπ για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 55.000,00€ 

με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 10. 

Προμήθεια σνάκ για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 20.999,74€ με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 11. 

Προμήθεια υλικών για ζεστά και κρύα ροφήματα για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 

15.000,00€ με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 12. 

Προμήθεια παγωτών για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 8.999,91€ με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 13. 
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Προμήθεια συσκευασμένων ειδών διατροφής για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 

9.999,98€ με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 14. 

Προμήθεια σάντουιτς κλπ για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 5.999,99€ με το Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 15. 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τα κυλικεία  της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ποσού έως 3.999,81€ με το 

Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΠΑ 

13% 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΠΑ 

23% 

ΔΑΠΑΝΗ  

1 Aλάτι   Σακούλα 500  

γρ.  

150 0,30  45,00 45,00 

2 Αλάτι  Δοχείο 750 γρ. 70 2,17  151,90 151,90 

3 Αλεύρι 100  κιλό 60 1,13 67,80  67,80 

4 Αλεύρι τύπου 

Φαρίνα 

Συσκευασία 500 

γρ. 

200 0,75 150,00  150,00 

5 Αμμωνία Τεμ. 25 γρ. 10 0,42  4,20 4,20 

6 Ανάμικτα 

λαχανικά 

κατεψυγμένα 

Συσκ. 1 κιλού 80 4,20 336,00  336,00 

7 Άνθος αραβοσίτου  Συσκ. 160 γρ. 400 1,26  504,00 504,00 

8 Αρακάς 

κατεψυγμένος 

Συσκ. 1 κιλού 300 3,15 945,00  945,00 

9 Αυγά κοινά άνω 

55 γρ. 

Τεμ. 1500 0,35 525,00  525,00 

10 Βανίλιες Συσκ. 5 x 3 γρ. 40 0,53  21,20 21,20 

11 Βούτυρο 

αγελαδινό 

κιλό 5 9,12 45,60  45,60 
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12 Γαρύφαλλο άκοπο Συσκ. 25 γρ. 20 1,80  36,00 36,00 

13 Γιαούρτι 10 %  

λιπαρά  1 kgr 

Τεμ. 400 3,20 1.280,00  1.280,00 

14 Δάφνη σε φύλλα Συσκ. 25 γρ. 30 1,26  37,80 37,80 

15 Δυόσμος ξερός σε 

φύλλα ή 

τριμμένος  

Συσκ. 30 γρ. 15 1,26  18,90 18,90 

16 Ελιές  κιλό 8 5,00 40,00  40,00 

17 Ελαιόλαδο 

Παρθένο 

Συσκ. 1 lt 900 5,15 4.635,00  4.635,00 

18 Ζαμπόν κιλό 12 8,30 99,60  99,60 

19 Ζάχαρη  κιλό 200 0,80  160,00 160,00 

20 Ζάχαρη άχνη Συσκ. 500 γρ. 20 0,82  16,40 16,40 

21 Ζελέ Συσκ. 2 τεμ. 70 1,20  84,00 84,00 

22 Ηλιέλαιο κιλό 30 2,63  78,90 78,90 

23 Κακάο 

σοκολατούχο 

ρόφημα  

Συσκ. 500 γρ. 50 3,15  157,50 157,50 

24 Κακάο απλό Συσκ. 125 γρ. 30 1,60  48,00 48,00 

25 Κανέλα τριμμένη 

ή άκοπη 

Συσκ. 50 γρ. 30 1,26  37,80 37,80 

26 Καραμέλες 

ζελεδάκια 400 gr 

Συσκ. 400 γρ. 200 5,25  1.050,00 1.050,00 

27 Κίμινο τριμμένο Συσκ. 50 γρ. 10 2,10  21,00 21,00 

28 Κομπόστες 

φρούτων  

Συσκ. 1 κιλού 100 2,10  210,00 210,00 

29 Κορν φλέϊκς Συσκ. 500  γρ.  700 3,76  2.632,00 2.632,00 

30 Κορν φλάουερ Τεμ. 10 1,26 12,60  12,60 

31 Κρέμα γάλακτος Συσκ.  250 γρ. 15 2,42 36,30  36,30 

32 Κρέμα καραμελέ 

(σκόνη προς 

παρασκευή) 

Συσκ. 2 τεμ. 20 1,15  23,00 23,00 
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33 Κρέμα μπεσαμέλ Συσκ. 174 γρ. 40 1,80  72,00 72,00 

34 Κύβοι Λαχανικών Συσκ. 3 τεμ. 40 1,37  54,80 54,80 

35 Μαγιά Συσκ. 3 x 9 γρ. 10 1,05  10,50 10,50 

36 Μανιτάρια Συσκ. 460 γρ. 40 1,58  63,20 63,20 

37 Μαργαρίνη  soft 

ελαιόλαδου 

Συσκ. 250 γρ. 1000 1,37  1.370,00 1.370,00 

38 Μαρμελάδα   Συσκ. 450 γρ. 220 2,31  508,20 508,20 

39 Μέλι ανθέων αγνό 

και όχι μίγμα 

Συσκ. 900 γρ. 300 7,20 2.160,00  2.160,00 

40 Μουστάρδα Συσκ. 470 γρ. 30 1,60  48,00 48,00 

41 Μπέϊκιν Πάουντερ Συσκ. 3 x 20 γρ. 30 0,74  22,20 22,20 

42 Μπέϊκον κιλό 10 8,40 84,00  84,00 

43 Μπαχάρι άκοπο Συσκ. 30 γρ. 10 1,37  13,70 13,70 

44 Μπισκότα τύπου 

Μιράντα 

Συσκ. 250 γρ. 600 1,16  696,00 696,00 

45 Μπισκότα τύπου 

Πτι - Μπερ 

Συσκ. 225 γρ. 600 0,99  594,00 594,00 

46 Μπισκότα 

σοκολάτας 

γεμιστά 

Συσκ. 200 γρ. 120 1,55  186,00 186,00 

47 Ξύδι  Συσκ. 350 - 400 

ml 

100 0,63  63,00 63,00 

48 Πάστες διάφορες 

– Ζυμαρικά 

Συσκ. 500 γρ. 3200 1,05 3.360,00  3.360,00 

49 Πιπέρι Συσκ. 50 γρ. 100 1,16  116,00 116,00 

50 Πουρές Συσκ. 250 γρ. 200 2,10 420,00  420,00 

51 Ρεβύθια  Συσκ. 500 γρ. 100 1,50 150,00  150,00 

52 Ρεβύθια 

αποφλοιωμένα 

Συσκ. 500 γρ. 10 1,98 19,80  19,80 

53 Ρίγανη τριμμένη Συσκ. 50 γρ. 50 1,26  63,00 63,00 
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54 Ρύζι τύπου 

καρολίνα 

Συσκ. 500 γρ. 800 1,10 880,00  880,00 

55 Ρύζι τύπου 

Μπονέτ 

Συσκ. 500 γρ. 1000 1,20 1.200,00  1.200,00 

56 Ρύζι σούπας 

γλασσέ 

Συσκ. 500 γρ. 800 0,90 720,00  720,00 

57 Σιμιγδάλι χονδρό 

- ψιλό 

Συσκ. 500 γρ. 30 0,75 22,50  22,50 

58 Σόδα φαγητού Συσκ. 400 γρ. 10 1,58  15,80 15,80 

59 Σοκολατάκια  Συσκ. 400 γρ. 130 4,30  559,00 559,00 

60 Σοκολατάκια 

πασχαλινά 

Συσκ. 1 kg 30 9,45  283,50 283,50 

61 Σκεύασμα προς 

επάλειψη τύπου 

Μερέντα 

Συσκ. 400 γρ. 200 3,15  630,00 630,00 

62 Τοματοχυμός 

απλός συσκ. 

χάρτινη 

Συσκ. 500 γρ.  1300 0,49  637,00 637,00 

63 Τοματοπελτές Συσκ. 410 γρ. 130 1,58  205,40 205,40 

64 Τυρί τύπου 

γκούντα  

κιλό 60 7,20 432,00  432,00 

65 Τυρί τύπου 

γκούντα τριμμένο 

κιλό 60 7,20 432,00  432,00 

66 Τυρί τύπου κασέρι 

εγχώριο 

κιλό 500 9,50 4.750,00  4.750,00 

67 Τυρί φέτα 

εγχώρια 

κιλό 450 7,80 3.510,00  3.510,00 

68 Τυρί Κεφαλοτύρι  κιλό 80 10,50 840,00  840,00 

69 Τυρί Κεφαλοτύρι 

τριμμένο 

κιλό 80 10,00 800,00  800,00 

70 Τυρί τοστ σε 

φέτες 

κιλό 100 8,50 850,00  850,00 

71 Φακές ψιλές - 

χονδρές 

Συσκ. 500 γρ. 1000 1,40 1400,00  1.400,00 
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72 Φασόλια γίγαντες Συσκ. 500 γρ. 20 3,15 63,00  63,00 

73 Φασόλια 

ολόκληρα 

κατεψυγμένα 

(πλατιά)  

Συσκ. 1 kgr 250 3,15 787,50  787,50 

74 Φασόλια 

ολόκληρα 

κατεψυγμένα 

(στρογγυλά)  

Συσκ. 1 kgr 130 3,15 409,50  409,50 

75 Φασόλια ξερά 

μέτρια 

Συσκ. 500 γρ. 450 1,89 850,50  850,50 

76 Φρυγανιές Συσκ. 250 γρ. 100 1,47  147,00 147,00 

77 Φύλλο κρούστας Συσκ. 450 γρ. 40 3,10  124,00 124,00 

78 Φύλλο σφολιάτα Συσκ. 650 γρ. 40 3,10  124,00 124,00 

79 Χυλοπίτες 

εγχώριες 

Συσκ. 500 γρ. 600 2,52 1.512,00  1.512,00 

80 Φυσικός χυμός 

φρούτων    

(κοκτέιλ) 

Συσκ. 1 lt 500 1,89  945,00 945,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    33.825,70 12.888,90  

 Φ.Π.Α. 13%    4.397,35   

 Φ.Π.Α. 23%     2.964,45  

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

   38.223,05 15.853,35  

  ΣΥΝΟΛΟ  46.714,60       

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  7.361,80       

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ  

 54.076,40       
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ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤ

ΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αγγούρια τεμ. 1.500,00 0,35 525,00 

2 Άνιθος Δέμα 450 γρ. 40,00 0,50 20,00 

3 Αντίδια κιλό 8,00 1,05 8,40 

4 Αρακάς κιλό 250,00 1,60 400,00 

5 Αχλάδια Κρυστάλια εγχώρια κιλό 1.000,00 1,60 1.600,00 

6 Βλήτα κιλό 20,00 1,06 21,20 

7 Βερύκοκα κιλό 300,00 1,81 543,00 

8 Καρότα  κιλό 700,00 0,75 525,00 

9 Καρπούζια κιλό 900,00 0,50 450,00 

10 Κεράσια κιλό 300,00 1,96 588,00 

11 Κλιμεντίνες - Μανταρίνια κιλό 500,00 1,00 500,00 

12 Κολοκυθάκια κιλό 200,00 1,32 264,00 

13 Κρεμμύδια ξερά κιλό 800,00 0,66 528,00 

14 Κρεμμύδια φρέσκα κιλό 60,00 1,24 74,40     

15 Λάχανο κιλό 400,00 0,44 176,00 

16 Λεμόνια κιλό 800,00 1,32 1.056,00 

17 Μαϊντανός Δέμα 450 γρ. 70,00 0,50 35,00 

18 Μαρούλι τεμ. 800,00 0,44 352,00 

19 Μελιτζάνες φλάσκες κιλό 60,00 1,06 63,60 

20 Μήλα Στάρκιν κιλό 1.400,00 1,32 1.848,00 

21 Μήλα Γκόλντεν κιλό 300,00 1,33 399,00 

22 Μπανάνες κιλό 1.800,00 1,45 2.610,00 

23 Μπρόκολο κιλό 20,00 1,76 35,20 
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24 Ντομάτες Α΄ποιότητας κιλό 1.500,00 1,45 2.175,00 

25 Παντζάρια κιλό 8,00 0,96 7,68 

26 Πατάτες εγχώριες κιλό 4.000,00 0,60 2.400,00 

27 Πεπόνι κιλό 400,00 1,10 440,00 

28 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές κιλό 60,00 1,32 79,20 

29 Πιπεριές κόκκινες  κιλό 10,00 2,20 22,00 

30 Πιπεριές κίτρινες  κιλό 5,00 2,33 11,65 

31 Πιπεριές πορτοκαλί κιλό 5,00 2,50 12,50 

32 Πιπεριές κέρατο κιλό 5,00 1,32 6,60 

33 Πιπεριές φλωρίνης κιλό 40,00 1,72 68,80 

34 Πορτοκάλια Α΄ποιότητας κιλό 700,00 0,63 441,00 

35 Πράσα κιλό 50,00 1,24 62,00 

36 Ραδίκια ήμερα κιλό 20,00 0,96 19,20 

37 Ροδάκινα κιλό 350,00 1,42 497,00 

38 Σέλινο κιλό 80,00 1,14 91,20 

39 Σκόρδα τεμ. 200,00 0,44 88,00 

40 Σπανάκι κιλό 350,00 1,23 430,50 

41 Σταφύλια σταφίδα κιλό 300,00 1,76 528,00 

42 Φασολάκια φρέσκα μπαρμπούνια κιλό 350,00 1,34 469,00 

43 Φασολάκια φρέσκα τσαούλια κιλό 120,00 1,59 190,80 

44 Φράουλες κιλό 250,00 2,40 600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 21.261,93       

  Φ.Π.Α. 13%   

2.764,05 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.025,98  
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ΟΜΑΔΑ  3 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤA 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ

ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μοσχάρι νωπό νεαρό ζώο (κιμάς) κιλό 800,00 8,84 7.072,00 

2 Μοσχάρι νωπό νεαρό ζώο ( χωρίς 

κόκαλο) 

κιλό 650,00 8,84 5.746,00     

3 Κοτόπουλο νωπό κιλό 1.500,00 2,47 3.705,00 

4 Χοιρινό μπούτι ΧΚ κιλό 100,00 3,97 397,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 16.920,00       

  ΦΠΑ 13% 2.199,60       

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.119,60       

 

ΟΜΑΔΑ 4 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

A 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ

ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ  

1 Γλώσσα φιλέτο κιλό 200,00 8,40 1.680,00 

2 Πέρκα φιλέτο κιλό 200,00 8,40 1.680,00 

3 Βακαλάος φιλέτο κιλό 30,00 8,40 252,00 

4 Βακαλάος ολόκληρος Α/Κ κιλό 20,00 8,40 168,00 

5 Κοκκινόψαρο Ισλανδ Α/Κ 

κτψ 700 γρ  

τεμάχιο 80,00 8,20 656,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.436,00       

  ΦΠΑ 13%  576,68       

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.012,68       
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ΟΜΑΔΑ 5 – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤA  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αρτοσκευάσματα  350 gr τεμάχιο 9.000,00 0,70 6.300,00 

2 Γάλα φρέσκο 

παστεριωμένο 

Συσκ. 1 lt 8.200,00 1,15 9.430,00 

3 Ψωμί τοστ Συσκ. 440 

γρ. 

350,00 1,60 560,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 16.290,00 

    ΦΠΑ 13% 2.117,70 

    ΣΥΝΟΛΟ 18.407,70 

1 Τυροπιτάκια κιλό 150,00 5,20 780,00 

2 Λουκανοπιτάκια κιλό 40,00 7,25 290,00 

3 Τυρόπιτα - Σπανακόπιτα κιλό 80,00 7,25 580,00 

4 Κουλουράκια διάφορα – 

βουτήματα, γλυκά 

κιλό 500,00 7,50 3.750,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    5.400,00       

  ΦΠΑ 23% 1.242,00       

    

ΣΥΝΟΛΟ  

6.642,00       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.690,00       

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 3.359,70       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.049,70       
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ΟΜΑΔΑ 6 – ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤA  ΕΝΔΕΙΚΤΙ

ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα φρέσκο 

παστεριωμένο 

πλήρες και 

ημιαποβουτυρ

ωμένο 

Συσκ. 1 lt 52.354 1,15 60.207,10 

  Σύνολο 60.207,10       

  Φ.Π.Α. 13% 7.826,92       

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

68.034,02       

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7' – ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤ

ΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική 

συσκευασία 410 γραμμαρίων. 

Τεμάχιο  650 0,95 617,50 

2 Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική 

συσκευασία 170 γραμμαρίων. 

Τεμάχιο 63 0,48 30,24 

 ΣΥΝΟΛΟ 647,74    

 ΦΠΑ 13% 84,21    

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 731,95    

1 Καφές ελληνικός σε συσκευασία 

του ενός κιλού 

Τεμάχιο 750 7,70 5.775,00 

2 Ζάχαρη σε συσκευασία του ενός Τεμάχιο 650 0,80 520,00 
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κιλού 

3 Κακάο σε συσκευασία των 125 

γραμμαρίων. 

Τεμάχιο 50 1,78 89,00 

4 Τσάι σε συσκευασία πακέτου των 

δέκα τεμαχίων 

Τεμάχιο 300 0,63 189,00 

5 Χαμομήλι σε συσκευασία πακέτου 

των δέκα τεμαχίων 

Τεμάχιο 350 0,64 224,00 

6 Μέντα σε συσκευασία πακέτου 

των δέκα τεμαχίων 

Τεμάχιο 150 0,80 120,00 

 Σύνολο 6.917,00       

 Φ.Π.Α. 23% 1.590,91       

 ΣΥΝΟΛΟ  8.507,91       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.564,74       

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 1.675,12       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.239,86       

ΟΜΑΔΑ 8  ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Φραντζολάκι γαλοπούλα, τυρί 

χωρίς μαγιονέζα (120 γρ.) 
ΤΕΜ. 2.552 0,75 1.914,00 

2 

Τοστ με λευκό ψωμί, 

γαλοπούλα, τυρί, χωρίς 

μαγιονέζα (±105 γρ.) 

ΤΕΜ. 6.450 0,65 4.192,50 

3 
Χυμός φρούτων (νέκταρ) 250 

ml 
ΤΕΜ. 9.000 0,27 2.430,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 8.536,50 

        
Φ.Π.Α. 

23% 
1.963,40 

        ΣΥΝΟΛΟ 10.499,90 
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ΟΜΑΔΑ 9  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΠΟΤΑ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΒΟΤΚΑ (700 ml) ΦΙΑΛΗ 30 13,94 418,20 

2 ΤΖΙΝ (700 ml) ΦΙΑΛΗ 30 12,97 389,10 

3 ΤΖΙΝ - ΡΟΥΜΙ (275 ml) ΦΙΑΛΗ   300 1,79 537,00 

4 ΡΟΥΜΙ (700 ml) ΦΙΑΛΗ 150 14,68 2.202,00 

5 ΚΟΝΙΑΚ (700 ml) ΦΙΑΛΗ 50 13,01 650,50 

6 ΤΕΚΙΛΑ (700 ml) ΦΙΑΛΗ 21 16,48 346,08 

7 ΟΥΙΣΚΙ (700 ml) ΦΙΑΛΗ 301 16,00 4.816,00 

8 ΤΣΙΠΟΥΡΟ (50 ml) ΦΙΑΛΗ 800 0,82 656,00 

9 ΟΥΖΟ (50 ml) ΦΙΑΛΗ 800 0,85 680,00 

10 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ (330 ml) ΤΕΜ. 13.018 0,78 10.154,04 

11 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ (500 ml) ΤΕΜ. 5.200 1,12 5.824,00 

12 ΚΡΑΣΙ (187 ml) ΦΙΑΛΗ 700 1,15 805,00 

13 ΚΟΛΑ ΚΟΥΤΙ (330 ml) ΤΕΜ. 3.000 0,49 1.470,00 

14 ΛΕΜΟΝΑΔΑ (330 ml) ΤΕΜ. 1.500 0,49 735,00 

15 ΓΚΑΖΟΖΑ (330 ml) ΤΕΜ. 500 0,49 245,00 

16 ΒΥΣΣΙΝΑΔΑ (330 ml) ΤΕΜ. 2.000 0,68 1.360,00 

17 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ (330 ml) ΤΕΜ. 3.000 0,49 1.470,00 

18 ΣΟΔΑ (330 ml) ΤΕΜ. 488 0,44 214,72 

19 ΤΟΝΙΚ (500 ml) ΦΙΑΛΗ 200 0,81 162,00 

20 
ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

(250 ml) 
ΤΕΜ. 2.000 0,45 900,00 
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21 
 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ- ΝΕΚΤΑΡ 

(250 ml) 
ΤΕΜ. 2002 0,27 540,54 

22 ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ (1l) ΤΕΜ. 400 1,89 756,00 

23 
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ – ΝΕΚΤΑΡ (1 

ΛΙΤΡΟ) 
ΤΕΜ. 450 1,10 495,00 

24 ΙΣΟΤΟΝΙΚΑ ΠΟΤΑ (250 ml ) ΤΕΜ. 250 1,33 331,30 

25 ΙΣΟΤΟΝΙΚΑ ΠΟΤΑ (380 ml ) ΤΕΜ. 250 0,95 237,80 

26 ΙΣΟΤΟΝΙΚΑ ΠΟΤΑ (500 ml ) ΤΕΜ. 250 1,35 337,40 

27 ΤΣΑΪ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (330 ml) ΤΕΜ. 2.000 0,73 1.460,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 38.192,68 

        
Φ.Π.Α. 

23% 
8.784,32 

        ΣΥΝΟΛΟ  46.977,00 

1 ΝΕΡΟ (500 ml) ΤΕΜ. 46.000 0,13 5.980,00 

2 ΝΕΡΟ (1.500 ml) ΤΕΜ. 4.000 0,28 1.120,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 7.100,00 

        
Φ.Π.Α. 

13% 
923,00 

        ΣΥΝΟΛΟ  8.023,00 

      

    ΣΥΝΟΛΟ 45.292,68 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
9.707,32 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
55.000,00 
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ΟΜΑΔΑ 10       ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 NACHO CHEESE 3 Kgr ΤΕΜ. 51 14,00 714,00 

2 NACHO CHEESE 6X3 Kgr ΚΙΒΩΤΙΟ 20 80,00 1.600,00 

3 NACHO CHIPS CHILI 8X500 gr ΚΙΒΩΤΙΟ 188 21,80 4.098,40 

4 POPPING FAT 3,5 Kgr ΔΟΧΕΙΟ 50 23,52 1.176,00 

5 POPPING SPICE BUTTER 1,2 Kgr ΤΕΜ. 24 12,00 288,00 

6 CHIPS ΑΛΑΤΙ ΤΕΜ. 16Χ100 gr ΚΙΒΩΤΙΟ 251 13,00 3.263,00 

7 CHIPS ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜ. 16Χ100 gr ΚΙΒΩΤΙΟ 250 13,00 3.250,00 

8 CHIPS barbeque 16Χ100 gr ΚΙΒΩΤΙΟ 20 13,00 260,00 

9 
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ STICKS ΑΛΑΤΙ ΤΕΜ. 

8Χ400 ΓΡ. 
ΚΙΒΩΤΙΟ 25 18,00 450,00 

10 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ - ΚΟΡΝ 

22,68 Kgr τύπου VOGEL 
ΣΑΚΟΣ 37 50,00 1.850,00 

11 

ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

POP CORN(συσκευασία 500 

γρ.) 

ΤΕΜ. 10 3,00 30,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 16.979,40 

        
Φ.Π.Α. 

13% 
2.207,32 

        
ΣΥΝΟΛΟ 

(1) 
19.186,72 

1 
ΚΥΤΙΑ NACHOS 0,85 lit Χ 260 

ΤΕΜ. 
ΚΙΒΩΤΙΟ 20 16,00 320,00 

2 
ΚΥΤΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 50 ΓΡ. 

ΜΕΓΑΛΟ 500 ΤΕΜ. 
ΚΙΒΩΤΙΟ 20 56,50 1.130,00 

3 
ΚΥΤΙΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ STICKS – 50 

ΤΕΜ. 
ΚΙΒΩΤΙΟ 6 4,00 24,00 
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        ΣΥΝΟΛΟ 1.474,00 

        
Φ.Π.Α. 

23% 
339,02 

        
ΣΥΝΟΛΟ 

(2)  
1.813,02 

    ΣΥΝΟΛΟ 18.453,40 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
2.546,34 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
20.999,74 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 11  ΥΛΙΚA ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 

(συσκευασία 1.000 γρ.) 
ΤΕΜ. 106 7,70 816,20 

2 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ± 2.500 γρ.) 
ΤΕΜ. 50 45,00 2.250,00 

3 
ΚΑΦΕΣ ESPRESSO κλασικός 

(συσκευασία 1.000 γρ.) 
ΤΕΜ. 130 18,00 2.340,00 

4 
ΚΑΦΕΣ ESPRESSO ποικιλία 

arabica (συσκευασία 1.000 γρ.) 
ΤΕΜ. 130 20,00 2.600,00 

5 
ΚΑΦΕΣ ESPRESSO ΝΤΕΚΑΦΕΪΝΕ 

(συσκευασία 1.000 γρ.) 
ΤΕΜ. 9 21,00 189,00 

6 
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (συσκευασία 

1.000 γρ.) 
ΚΙΛΑ 2 14,00 28,00 
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7 
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ πλούσιο 

άρωμα (συσκευασία 1.000 γρ.) 
ΚΙΛΑ 1 21,50 21,50 

8 

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Αρωματικός 

σε διάφορες γεύσεις 

(συσκευασία 1.000 γρ.) 

ΚΙΛΑ 1 20,00 20,00 

9 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 

(συσκευασία 1.000 γρ.) 
ΚΙΛΑ 48 13,00 624,00 

10 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ ΛΕΥΚΗ 

(συσκευασία 1.000 γρ.) 
ΚΙΛΑ 5 14,00 70,00 

11 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ - 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ / ΦΡΑΟΥΛΑ / 

ΜΠΙΣΚΟΤΟ / ΤΖΙΝΤΖΕΡ 

ΚΑΝΕΛΛΑ (συσκευασία 1.000 

γρ.) 

ΚΙΛΑ 14 14,00 196,00 

12 

FREDDOCCINO 

mocha/coffee/vanilla/caramel 

(συσκευασία 1.000 γρ.) 

ΚΙΛΑ 13 19,00 247,00 

13 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ (συσκευασία 

1.000 γρ.) 
ΚΙΛΑ 300 0,80 240,00 

14 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ (500 gr) ΤΕΜ. 15 1,70 25,50 

15 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΜΕΡΙΔΕΣ)   1. 000 τεμάχια 
ΠΑΚΕΤΟ 5 10,00 50,00 

16 
ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΜΕΡΙΔΕΣ)   1. 000 τεμάχια 
ΠΑΚΕΤΟ 4 12,00 48,00 

17 
ΖΑΧΑΡΙΝΗ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΜΕΡΙΔΕΣ) 150 τεμάχια 
ΠΑΚΕΤΟ 8 10,00 80,00 

18 
ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) 

ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ (ΑΝΑ 10 ΤΕΜ.) 
ΠΑΚΕΤΟ 80 0,63 50,40 

19 
ΤΣΑΪ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 

ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ (ΑΝΑ 10 ΤΕΜ.) 
ΠΑΚΕΤΟ 100 0,70 70,00 

20 
ΤΣΑΪ ΦΡΟΥΤΩΝ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ 

(ΑΝΑ 10 ΤΕΜ.) 
ΠΑΚΕΤΟ 49 0,80 39,20 
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21 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ 

(ΑΝΑ 10 ΤΕΜ.) 
ΠΑΚΕΤΟ 38 0,64 24,32 

22 
ΓΡΑΝΙΤΑ ΡΟΦΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΓΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΚΙΛΩΝ) 
ΚΙΒΩΤΙΟ 10 51,60 516,00 

23 
ΠΟΤΗΡΙ ESPRESSO ΧΑΡΤΙΝΟ 4 

Oz (1.000 ΤΕΜ.) 
ΚΙΒΩΤΙΟ 2 25,00 50,00 

24 
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙ ESPRESSO 

4 Oz (1.000 ΤΕΜ.) 
ΚΙΒΩΤΙΟ 1 21,00 21,00 

25 
ΠΟΤΗΡΙ CAPPUCCINO ΧΑΡΤΙΝΟ 

8 Oz (1.000 TEM.) 
ΚΙΒΩΤΙΟ 2 34,00 68,00 

26 

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙ 

CAPPUCCINO ΧΑΡΤΙΝΟ 8 Oz & 

12 Oz (3.000 ΤΕΜ.) 

ΚΙΒΩΤΙΟ 1 40,00 40,00 

27 
ΠΟΤΗΡΙ CAPPUCCINO ΧΑΡΤΙΝΟ 

12 Oz (1.000 ΤΕΜ.) 
ΚΙΒΩΤΙΟ 1 37,00 37,00 

28 
ΠΟΤΗΡΙ FREDDO 300 ml (1.000 

ΤΕΜ.) 
ΚΙΒΩΤΙΟ 10 30,00 300,00 

29 
ΚΑΠΑΚΙ ΘΟΛΟΣ FREDDO (2.000 

ΤΕΜ.) 
ΚΙΒΩΤΙΟ 20 44,00 880,00 

30 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ (50 ΤΕΜ.) ΠΑΚΕΤΟ 50 1,00 50,00 

31 ΠΑΓΟΣ (συσκευασία 6 κιλών) ΣΑΚΟΣ 102 2,00 204,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

        
Φ.Π.Α. 

23% 
2.804,88 

        ΣΥΝΟΛΟ  15.000,00 
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ΟΜΑΔΑ 12  ΠΑΓΩΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΞΥΛΑΚΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ (90 γρ.) 
ΤΕΜ. 501 1,00 501,00 

2 

ΞΥΛΑΚΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ & ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ 

(95 γρ.) 

ΤΕΜ. 501 1,15 576,15 

3 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ & 

ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ (135 γρ.) 
ΤΕΜ. 575 1,30 747,50 

4 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 

& ΚΑΡΑΜΕΛΑ Ή ΚΡΕΜΑ 

ΒΑΝΙΛΙΑ & ΜΠΙΣΚΟΤΟ(135 γρ.) 

ΤΕΜ. 1.100 1,30 1.430,00 

5 
ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ή 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ (75 γρ.) 
ΤΕΜ. 499 0,65 324,35 

6 
ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ή 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ (150 γρ.) 
ΤΕΜ. 505 1,30 656,50 

7 
ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΣΤΡΑΤΣΙΑΤΕΛΑ (100 γρ.) 
ΤΕΜ. 500 1,30 650,00 

8 
ΓΡΑΝΙΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ- 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (80 γρ.) 
ΤΕΜ. 749 0,65 486,85 

9 
ΚΥΠΕΛΛΟ FROZEN YOGHURT 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ (135 γρ.) 
ΤΕΜ. 250 1,30 325,00 

10 

ΚΥΠΕΛΛΟ FROZEN YOGHURT 

ΦΡΑΟΥΛΑ / ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ (135 

γρ.) 

ΤΕΜ. 200 1,30 260,00 

11 ΚΥΠΕΛΟ ΠΑΙΔΙΚΟ (60 γρ.) ΤΕΜ. 500 1,00 500,00 

12 ΞΥΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ (70 γρ.) ΤΕΜ. 488 0,35 170,80 

13 
ΠΑΓΩΤΟΣΟΚΟΛΑΤΕΣ (90 - 100 

γρ.) 
ΤΕΜ. 599 1,15 688,85 

        ΣΥΝΟΛΟ 7.317,00 
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Φ.Π.Α. 

23% 
1.682,91 

        ΣΥΝΟΛΟ 8.999,91 

ΟΜΑΔΑ 13  ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Μπισκότα τύπου "ΜΙΡΑΝΤΑ" 

(±260 γρ.) 
ΤΕΜ. 100 1,16 116,00 

2 
Μπισκότα τύπου "ΠΤΙ - ΜΠΕΡ" 

(±225 γρ.) 
ΤΕΜ. 100 0,99 99,00 

3 
Μπισκότα γεμιστά σοκολάτα ή 

φράουλα (±200 γρ.) 
ΤΕΜ. 131 1,55 203,05 

4 
Μπισκότα γεμιστά τύπου 

"OREO" (±154 γρ.) 
ΤΕΜ. 101 1,00 101,00 

5 

Κρουασάν με γέμιση σοκολάτα 

ή μαρμελάδα φράουλα (±75 

γρ.) 

ΤΕΜ. 2.000 0,43 861,79 

6 

Κρουασάν με γέμιση σοκολάτα 

ή μαρμελάδα φράουλα (±85 

γρ.) 

ΤΕΜ. 1.001 0,73 732,44 

7 

Κρουασάν με γέμιση σοκολάτα 

ή μαρμελάδα φράουλα (±120 

γρ.) 

ΤΕΜ. 999 1,09 1.088,34 

8 Τσουρέκι (±75 γρ.) ΤΕΜ. 1.000 0,72 715,45 

9 
Μπισκότα τύπου "cream 

crackers" (±140 γρ.) 
ΤΕΜ. 999 0,98 982,76 

10 
Μπισκότα τύπου "cream 

crackers" σίκαλης (±175 γρ.) 
ΤΕΜ. 500 0,98 491,87 

11 
Μπισκότα τύπου "cheese 

crackers" (±45 γρ.) 
ΤΕΜ. 1.012 0,39 394,93 
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12 Bake rolls (±90 γρ.) ΤΕΜ. 500 0,85 422,76 

13 
Παστέλι σουσάμι & μέλι (±70 

γρ.) 
ΤΕΜ. 500 0,90 451,22 

14 
Παστέλι σουσάμι & μέλι (±125 

γρ.) 
ΤΕΜ. 448 1,76 786,73 

15 
Γκοφρέτα σοκολάτα ή 

φουντούκι (±35 γρ.) 
ΤΕΜ. 500 0,32 158,54 

16 
Σοκολάτα τύπου "ΚΙΤ ΚΑΤ" (±45 

γρ.) 
ΤΕΜ. 501 0,46 228,10 

17 
Φυστίκι αράπικο ψημένο 

Ελληνικό 
ΚΙΛΟ 63 4,70 296,10 

        ΣΥΝΟΛΟ 8.130,07 

        
Φ.Π.Α. 

23% 
1.869,92 

        
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
9.999,98 

 

ΟΜΑΔΑ 14   ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Φραντζολάκι γαλοπούλα, τυρί, 

χωρίς μαγιονέζα (±160 γρ.) 
ΤΕΜ. 505 0,80 404,00 

2 
Φραντζολάκι γαλοπούλα, τυρί, 

μαγιονέζα (±160 γρ.) 
ΤΕΜ. 498 0,83 413,34 

3 

Φραντζολάκι γαλοπούλα, 

cream cheese, iceberg & 

καλαμπόκι (±200 γρ.) 

ΤΕΜ. 500 1,30 650,00 

4 
Φραντζολάκι μορταδέλα, τυρί, 

sauce μαγιονέζας (±160 γρ.) 
ΤΕΜ. 499 0,80 399,20 
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5 

Τοστ με λευκό ψωμί, 

γαλοπούλα, τυρί, χωρίς 

μαγιονέζα (±105 γρ.) 

ΤΕΜ. 542 0,65 352,30 

6 

Τοστ με ψωμί ολικής, 

γαλοπούλα, τυρί, χωρίς 

μαγιονέζα (±105 γρ.) 

ΤΕΜ. 499 0,70 349,30 

7 

Στρογγυλό ψωμάκι, φιλέτο 

κοτόπουλου, iceberg & chicken 

sauce (±160 γρ.) 

ΤΕΜ. 499 1,30 648,70 

8 

Στρογγυλό ψωμάκι, μπιφτέκι 

λαχανικών, κέτσαπ & 

μουστάρδα (±180 γρ.) 

ΤΕΜ. 501 1,20 601,20 

9 
Σάντουιτς με σολoμό, iceberg, 

κάπαρη & sauce (±75 γρ.) 
ΤΕΜ. 100 0,80 80,00 

10 

Σάντουιτς με φιλέτο 

κοτόπουλου, cheddar, iceberg 

& sauce (±75 γρ.) 

ΤΕΜ. 282 0,60 169,20 

11 

Σάντουιτς με προσούτο, 

μοτσαρέλα, iceberg & sauce 

(±65 γρ.) 

ΤΕΜ. 210 0,80 168,00 

12 

Club sandwich ζαμπόν, τυρί, 

iceberg & sauce μαγιονέζας 

(±170 γρ.) 

ΤΕΜ. 229 1,20 274,80 

13 
Αραβική πίτα γαλοπούλα, τυρί 

& sauce μαγιονέζας (±160 γρ.) 
ΤΕΜ. 230 0,80 184,00 

14 
Αραβική πίτα ζαμπόν, τυρί & 

sauce μαγιονέζας (±160 γρ.) 
ΤΕΜ. 230 0,80 184,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 4.878,04 

        
Φ.Π.Α. 

23% 
1.121,95 

        
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
5.999,99 
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ΟΜΑΔΑ 15  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ 

ΓΚΑΖΑΚΙΑ τύπου El Greco (450 

γρ.) 

ΤΕΜ. 15 4,47 67,07 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ 

ΓΚΑΖΑΚΙΑ μικρά κλασικά (190 

γρ.) 

ΤΕΜ. 15 1,07 15,98 

3 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ τύπου El 

Greco 
ΤΕΜ. 2 33,33 66,67 

4 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ κλασική 

μικρή 
ΤΕΜ. 1 17,14 17,14 

5 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΓΙΑ 

ESPRESSO (1.000TEM) 
ΠΑΚΕΤΟ 20 5,60 112,00 

6 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ17Χ17cm 

(1.000τεμ) 
ΠΑΚΕΤΟ 30 4,50 135,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 413,85 

        
Φ.Π.Α. 

23% 
95,19 

        
ΣΥΝΟΛΟ 

(1) 
509,04 

7 

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΕΣ 3,5 % λιπαρά  & 

ΕΛΑΦΡΥ 1,5% λιπαρά (1LT) 

ΛΙΤΡΟ 600 1,33 798,00 

8 

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΕΣ 3,5 % λιπαρά & 

ΕΛΑΦΡΥ 1,5% λιπαρά ( (1,5 lit) 

ΤΕΜ. 760 1,88 1.428,80 
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9 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 γρ.) ΤΕΜ. 501 0,95 475,95 

10 Γάλα μερίδες (15 γρ.) ΤΕΜ. 485 0,80 386,42 

        ΣΥΝΟΛΟ 3.089,17 

        
Φ.Π.Α. 

13% 
401,59 

        
ΣΥΝΟΛΟ 

(2) 
3.490,77 

    ΣΥΝΟΛΟ  3.503,02 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
496,78 

      
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.999,81 

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Πετρούπολη  2/2/2016                   Πετρούπολη  2/2/2016 

       Η Συντάξασσα 

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 


