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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ 

 

    
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ: Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας  Ημερομηνία 10/02/2021 
(Δημαρχειακό Μέγαρο) 
Τ.Κ:34200 ΙΣΤΙΑΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 1194  
Πληροφορίες : Γερογεώργη Μαρία 

ΤΗΛ.: 2226350048 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.530,90  ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ.) 

(Αξία προ ΦΠΑ: 32.327,26€ + ΦΠΑ 4.203,64€)  

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. : 15-6481, 15-6063.001 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(συμπ/νου ΦΠΑ): 18.831,71€ 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ : 15-6063, 20-6063, 25-6063, 30-6063 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(συμπ/νου ΦΠΑ): 15.511,51€ 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α : 60.06.63.001 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(συμπ/νου ΦΠΑ): 2.187,68€ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά: 

 την προμήθεια τροφίμων  για  την σίτιση νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιστιαίας-

Αιδηψού  

 την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για την παροχή του στο εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και των νομικών προσώπων αυτού,  

 Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα: 

 με το από 20/11/2020 έγγραφο από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-

Αιδηψού. 

 Τo  υπ’αριθμ 77/10-02-2021 έγγραφο της προϊσταμένης  των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ 

ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  Σμαράγδης Κολόβου  . 

 το 467/31-12-2020 έγγραφο του Προέδρου της  ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κοντζιά Ιωάννη   

 

Αντικείμενο 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ   

Η προμήθεια τροφίμων  θα καλύψει τις ανάγκες για την σίτιση των περίπου 70 (εβδομήντα) νηπίων στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και  σύμφωνα με το διατροφολόγιο τους   ενώ  υπάρχει 

πρόβλεψη για τις ανάγκες λειτουργείας του βρεφονηπιακού σταθμού (εφ όσον λειτουργήσει) οι 

ποσότητες είναι ενδεικτικές   και ανήκουν στους κωδικούς κοινού λεξιλογίου (CPV) ως εξής  

 

ΕΙΔΟΣ CPV 

ΟΜΑΔΑ 1.1Λαχανικά-Φρούτα  03221200-8 

 ΟΜΑΔΑ 1.2 Είδη κρεοπωλείου  15100000-9 

ΟΜΑΔΑ 1.3  Eίδη Ιχθυοπωλείου  03311000−2 

ΟΜΑΔΑ 1.4  Είδη αρτοποιείου 15811100-7 

ΟΜΑΔΑ 1.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Δημητριακά ολικής άλεσης  15613310-4 

 Ζυμαρικά  500 γρ.  15850000-1 

Κατεψυγμένα λαχανικά  15331170-9 

Όσπρια 500 γρ. 03212200-2 

Ρύζι καστανό 500γρ  15614000-5 

Ταχίνι  15813000-0 

Διάφορα προϊόντα διατροφής 15800000-6 

ΟΜΑΔΑ 1.6 Τυροκομικά Είδη  15540000-5 
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ΟΜΑΔΑ 1.7 Γαλακτοκομικά  είδη  15500000-3 

ΟΜΑΔΑ 1.8 Αυγά 03142500-3 

ΟΜΑΔΑ 1.9  Μέλι 15831600-8 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  να ανέλθει στο ποσό των  17.579,67  €.  

Για το ποσό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στον  Κ.Α. 15-6481 με τίτλο έξοδα λειτουργίας 

συσσιτίων  

 
 
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ 77/10-02-2021 έγγραφο της προϊσταμένης  των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ 

ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  Σμαράγδης Κολόβου  το προσωπικού είναι 6 εργαζόμενοι. 

Στο προσωπικό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού (μόνιμοι & αορίστου 

χρόνου) καθώς και το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

. 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  2 (δύο) 

452 τεμάχια γάλα έως Δεκέμβριο 2021  

ΙΔΑΧ  : 1 (ένας) 

226 τεμάχια γάλα έως Δεκέμβριο 2021 

ΙΔΟΧ : 3 (τρείς) 

 

430 τεμάχια γάλα έως τη λήξη της σύμβασής τους. 

Η σύμβαση των ΙΔΟΧ είναι μέχρι 31-08-2021 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΝΠΔΔ 6 Λίτρα 1.108 1,00 1.108,00 144,04 1.252,04 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  1.252,04  €. 

Για το ποσό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στον Κ.Α. 15-6063.001  με τίτλο Λοιπές παροχές σε 

είδος 

 

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των 

τμημάτων και ύστερα από εντολή του υπευθύνου για την προμήθεια,  χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της 

μελέτης 
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2.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 
 
Σύμφωνα με το από 20/11/2020 έγγραφο του αναπληρωτή διευθυντή διοικητικών υπηρεσιών  σύνολο του 

προσωπικού είναι 91 εργαζόμενοι. 

Στο προσωπικό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού 

(μόνιμοι & αορίστου χρόνου) καθώς και το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.     

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1503/11-10-2006), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με τις υπ’ αριθμ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ Β΄1323/30-7-2007) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

την υπ’ αριθμ. 31119/08 (ΦΕΚ Β΄ 990/28-5-2008) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και 

Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την υπ’ αριθμ. 43726 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 

2208/08-06-2019 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Οικονομικών, προβλέπεται η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση 

στους εργαζόμενους του Δήμου στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή 

πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. Στην υπ’ αριθμ. 6.1714/5.1504 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

424/Β/2016) των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης προβλέπεται η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση στους 

απασχολούμενους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

 

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα λίτρο  (1) για κάθε ημέρα εργασίας. Η παροχή χορηγείται ανάλογα με την 

θέση  εργασίας και σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) όπως ισχύει ως 

σήμερα  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 62 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: 12166  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 11 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: 2662  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 12 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: 2024  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: 1452  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 91 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: 18.304  

 

Από την συνολική ποσότητα των 18.304 λίτρων, για να καλυφθούν οι ανάγκες ωσότου γίνει η ανάδειξη 

του οριστικού αναδόχου,  έχει γίνει σύμβαση με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης για ποσότητα 

4.577 λίτρων. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  ως 31/12/2021 της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  

15.511,51 €. Ως ακολούθως  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 
ΦΠΑ 13%) 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€° 

15 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
11 Λίτρα 1.996 1,00 1.996,00 259,48 2.255,48 

20 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
62 Λίτρα 9.124 1,00 9.124,00 1186,12 10.310,12 
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25 - ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΡΔΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
12 Λίτρα 1.518 1,00 1.518,00 197,34 1.715,34 

30 - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 Λίτρα 1.089 1,00 1.089,00 141,57 1.230,57 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

13.727 
 

13.727,00 1.784,51 15.511,51 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 του ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ  ως κάτωθι: 
 
ποσό  2.255,48 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος » 
Ποσό  10.310,12 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος » 
ποσό  1.715,34 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος »  
ποσό  1.230,57 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος 

 
Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των 

τμημάτων και ύστερα από εντολή του υπευθύνου για την προμήθεια,  χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της 

μελέτης 
 
 

3. Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ(ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) 

ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

Σύμφωνα με το από 467/31-12-2020 έγγραφο από το Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  το προσωπικού είναι 8 εργαζόμενοι.  

Στο προσωπικό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού (μόνιμοι & αορίστου 

χρόνου) καθώς και το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 8  ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: 1.936 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 
ΦΠΑ 13% 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΝΠΙΔ 8 Λίτρα 1.936 1,00 1.936,00 251,68 2.187,68 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  2.187,68  €. 

Εχει προβλεφθεί πίστωση αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ) Σ στον  Κ.Α. 60.06.63.001 με τίτλο Λοιπές παροχές σε είδος 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με 

χρήση της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο κατακύρωσης  

για τα  οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά) και ψάρια (νωπά), 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 Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 

Ν. 3438/2006. 

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

21PROC008233257 2021-03-04



 

 6 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων για την σίτιση  

των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς  και ειδικότερα, είδη Παντοπωλείου, τυροκομικά προϊόντα, είδη 

κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, ειδη γαλακτοπωλείου, είδη αρτοποιείου, καθώς 

και την προμήθεια γάλακτος  για την παροχή του στους εργαζόμενους του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. 

 

 Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα καταστήματα – δομές του  Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού όπως 

παρακάτω: 

 

Για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών και το φρέσκου γάλα που αφορά το ΝΠΔΔ η παράδοση των ειδών 

θα γίνεται καθημερινά πρωινές ώρες  σε χώρους που θα υποδειχθούν από υπεύθυνους. 

 

Τόπος παράδοσης του φρέσκου  γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και της 

ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. 

1. Στο Γραφείο Κίνησης Ιστιαίας 

2. Παλαιό Δημαρχείο Λ. Αιδηψού. 

 

Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται καθημερινά πρωινές ώρες  (πλην Κυριακών και επίσημων αργιών) σε 

συσκευασία ενός (1) λίτρου και έπειτα από συνενόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο για την ποσότητα που 

θα παραδίδεται κάθε φορά εκτός κι αν ορισθεί αλλιώς   

 

Όσον αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης που θα εγκαταστήσει στους χώρους εργασίας 

του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού  προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. 

Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης 

τους, ο δε Δήμος  Ιστιαίας - Αιδηψού  θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της 

σύμβασης. 

 

  
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Η προμήθεια διέπεται από: 

 Την  ΚΥΑ53361 (ΦΕΚ Β΄ 1503/11-10-2006), όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει ως 
σήμερα 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει ως σήμερα 
. 
. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 
α. Διακήρυξη 
β. Προϋπολογισμός & τιμολόγιο προσφοράς 
γ. Συγγραφή υποχρεώσεων 
δ. Τεχνική περιγραφή 
ε. Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να συμμετέχει για μία ή περισσότερες ομάδες ή υποομάδες αλλά 
για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ή υποομάδας επί ποινή αποκλεισμού. Κριτήριο κατακύρωσης 
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για κάθε ομάδα ή υποομάδα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της ομάδας ή 
υποομάδας οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν  αυτές του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
Όταν το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης αυτό θα είναι ενιαίο για το 
σύνολο της ομάδας-υποομάδας για το οποίο μετέχει.  

 
Ο Δήμος, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτού δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να 

απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους του 

τμήματος εις βάρους άλλου είδους. Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί. Οι συμβάσεις 

προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου που θα υπογραφούν ανάμεσα στο 

Δήμο, τα νομικά πρόσωπα και των επιχειρήσεων αυτού και τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές στους 

οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα λήγουν στις 31-12-2021 με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
Για τα  οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά), η προσφερόμενη έκπτωση στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της  υπηρεσίας εμπορίου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006   και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και αμετάβλητη 

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

Για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη 

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

 

ΑΡΘΡΟ 6 
Με την κατακύρωση του αποτελέσματος ο προμηθευτής /-ες είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την 

υπογραφή της σύμβασης . 

 Για την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα προσκομισθεί εγγυητική επιστολή  που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού (άρθρο 72 του Ν. 4412/16) 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της και με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού ή  μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων τροφίμων θα είναι αρίστης ποιότητας, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην παρούσα καθώς και τις σχετικές 

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

που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι θα 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. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, 

ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, άμεσα, αφότου 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο 

ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης 

προμήθειας. 

 

Ειδικά στα νωπά τρόφιμα η  παρουσία μη κατάλληλων τροφίμων σε μια παρτίδα καθίστα όλη την 

παρτίδα ακατάλληλη και γίνεται αντικατάσταση της 
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Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής   των νέων σε 

αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων 

τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 

που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα 

δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή.  

Επιπλέον κατά την κρίση του  Διοικητικού Συμβουλίου, ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες.  

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να 

καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε.  

Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

 
Η πληρωμή 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. 

Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε αμέσως 

μετά την παράδοση, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον 

προμηθευτή έπειτα από την παραλαβή των τροφίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο 

και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από 
τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια που διέπουν τις διαφορές που γεννώνται στον τόπο 
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης (Νομού Ευβοίας) 

 

 
Η συντάξασα                                                            Ο Δ/ντης  Οικονομικών Υπηρεσιών .  

 

                      
 

Γερογεώργη Μαρία      Δημητρόπουλος Αθανάσιος 

ΤΕ17 Λογιστών      ΠΕ1 Διοικητικού 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις.  

Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 
αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα 
σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία.  

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι 
πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης τους.   

 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑ 1.1 

Λαχανικά-Φρούτα  

 

03221200-8 Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα 
Α΄ ποιότητας. (Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της 
αγορανομικής διάταξης) Το περιεχόμενο κάθε 
συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο 
ως προς την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική 
κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης, με έντονα τα 
χρώματά τους και χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή 
επιφάνειά τους. Συγκεκριμένα: Θα είναι κανονικού 
μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την 
ποικιλία, την εποχή και τον τόπο παραγωγής. Η 
ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε άριστη 
κατάσταση, όσον αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και 
το άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν 
στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να 
παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Να μη φέρουν 
ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως 
ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, 
σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π. 

Εφιστάται η προσοχή στον προμηθευτή όπως στο δελτίο 
αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο να 
αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του 
προσκομιζόμενου είδους, κατηγορία, προέλευση ως και 
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. πορτοκάλια Μέρλιν, 
Κρήτης, Άρτας κ.λ.π. μήλα Στάρκιν, Ντελίσιους, Βόλου 
κ.λ.π. αχλάδια Κρυστάλια κ.λ. 

Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα 

και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

 ΟΜΑΔΑ 1.2 

Είδη κρεοπωλείου  

 

 

 

 

15100000-9 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ  

Ο κιμάς θα κόβεται λίγο πριν την παράδοσή του στους 
παιδικούς σταθμούς και θα είναι από νωπό μοσχάρι Α΄ 
ποιότητας , το οποίο θα καθαρίζεται από λίπη και 
διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. Θα είναι εγχώριας 
προέλευσης, από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης 
των 12 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία. Ο κιμάς θα 
κόβεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να 
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είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου 
σφαγής (48 ωρών έως 6 ημερών), να προέρχεται από 
εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, 
να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει 
σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, 
επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, 
πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, και 
υπολείμματα κρέατος αποξασμένα από οστά΄. 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ  

(από ζώο κάτω των 17 μηνών κατηγορίας E ή U και λίπος 
1-2)  χωρίς οστά  το οποίο θα βρίσκεται σε καλή θρεπτική 
κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα, η 
ποσότητα του θα ανήκει στο ίδιο ζώο ή και όχι από 
κομμάτια διαφόρων ζώων. Το κρέας θα κόβεται στο 
κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα 
παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου 
σφαγής (48 ωρών έως 6 ημερών), να προέρχεται από 
εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, 
να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει 
σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  

Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΤΥΠΟΥ 65%, εγχώριας 
προέλευσης (χωρίς εντόσθια), θα είναι πρώτης 
ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της 
παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, 
ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς 
ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού 
μεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα 
κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη 
προηγούμενης κατάψυξης ή εγκαύματα ψύξης. Επίσης, 
θα πρέπει να είναι σφαγμένα, να έχουν υποστεί 
αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι, 
κατάλληλα τεμαχισμένα και τα πόδια να είναι κομμένα 
1cm πάνω από τους ταρσούς. Θα πρέπει επίσης να 
υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο 
στήθος, στην πλάτη και τους μηρούς (σχετ. κανον. Ε.Ο.Κ.) 
Το βάρος των προμηθευόμενων πουλερικών (κοτόπουλα) 
πρέπει να είναι 1.500 gr. έως 2.000 gr. 

 Τα εν λόγω χορηγούμενα κοτόπουλα θα πρέπει να 
προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό 
έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να 
φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του 
κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του 
προϊόντος. Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει 4 ημέρες 
μετά την ημερομηνία παράδοσης. Κάθε παραδιδόμενη 
παρτίδα θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Τα προϊόντα 
και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις 
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Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και 

σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα 

 

ΚΙΜΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει 
ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές του 
μεριδοποιημένου νωπού κρέατος κοτοπουλου. 
Να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς 
το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην 
κρεατομηχανή 

Τα κρέατα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα και να 
έχουν σήμανση σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία 
και το άρθρο 11 του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Τα 
ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σε 
εγκαταστάσεις που έχουν κωδικό αριθμό Κτηνιατρικής 
έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και να σημαίνονται σύμφωνα με 
την κοινοτική νομοθεσία και το άρθρο 11 του κώδικα 
τροφίμων και ποτών.  

 Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε 
άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση.  
 Πολύ μεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος 

(χώρα προέλευσης Ελλάδα – να ανταποκρίνεται σε ότι η 

νομοθεσία ορίζει, δηλαδή Αγορανομικές διατάξεις και η 

Κτηνιατρική νομοθεσία). 
 
Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και 
να είναι εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία.  

ΟΜΑΔΑ 1.3 

 Eίδη Ιχθυοπωλείου     

03311000−2 Αλιεύματα φρέσκα κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης 
Α΄ ποιότητας. Το δέρμα τους θα είναι λείο, στιλπνό και 
σφριγηλό τα μάτια θα είναι γυαλιστερά. Όλα τα ψάρια θα 
έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε περίπτωση 
που υπάρχουν έστω και λίγα ψάρια που δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές, η παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό 
της. 

Η διανομή θα πρέπει να γίνεται στην ορισμένη από τις 
κείμενες διατάξεις θερμοκρασία . 

ΟΜΑΔΑ 1.4 

Είδη αρτοποιείου 

 

15811100-7 Αρτος ολικής άλεσης 

Ο άρτος θα είναι ολικής άλεσης, (θα παρασκευάζεται από 
αλεύρι ολικής άλεσης Α΄ ποιότητας που προέρχεται από 
ολόκληρο τον καρπό σιταριού, με την υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα 
στοιχεία) σε φραντζόλα ημέρας των 350 γρ, Α΄ ποιότητας 
ιδίου τύπου με της αγοράς, καλά ψημένος λίγες ώρες 
πριν τη παράδοση. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα 
είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. 
Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να 
ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Το μαγειρικό αλάτι να μην 
ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του 
μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την 
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θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται η χρήση 
οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την απόκρυψη της 
τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του 
χρώματος των αλεύρων. Η μεταφορά του άρτου θα 
γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα κλειστά 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. Ο άρτος θα 
μεταφέρεται και θα παραδίδεται συσκευασμένος . Το 
υλικό συσκευασίας του άρτου θα πρέπει να πληροί τους 
όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε 
αγορανομικές- κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 

. 

ΟΜΑΔΑ 1.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Δημητριακά ολικής 
άλεσης  

 

15613310-4 Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για 

πρωινό. Το προϊόν να μην περιέχει  χρωστικές ουσίες και 

να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ημερομηνία λήξης, 

β) Σύνθεση του προϊόντος, γ) Περιεκτικότητα σε 

βιταμίνες, δ) ο τόπος παρασκευής, ε) το καθαρό βάρος. 

Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές 

διατάξεις.  

Θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία σύμφωνα με αυτή 

που περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 Ζυμαρικά  500 γρ. 
(κοφτό μακαρονάκι, 

κριθαράκι, φιδές, 
αστράκι, χυλοπιτες 

κλπ)  

15850000-1 Τα ζυμαρικά  να είναι από σιμιγδάλι 100%. 

Χώρα προέλευσης τους, να είναι η Ελλάδα. Τα ζυμαρικά 

να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση 

και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από 

έντομα, ακάρεα κ.λ.π.  Τα είδη θα είναι σε αεροστεγείς 

συσκευασίες 

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης.  

Κατεψυγμένα 
λαχανικά  

15331170-9 Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι 

καθαρισμένα, Α΄ ποιότητας,  απαλλαγμένα ξένων 

σωμάτων. Συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η 

ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό 

φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και 

προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας 

κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της 

προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης 

ποιότητας της Α΄.  

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς 

και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε 

συσκευασία του 1 Kg. 
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Όσπρια 500 γρ. 
(φακές, φασόλια, 

ρεβύθια) 

03212200-2 Να είναι Α’ ποιότητας Να είναι συσκευασμένα σε 

αεροστεγείς συσκευασίες 500 γρ.  

Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, 

βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, 

φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και 

με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες, 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία 

της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος. Να μην προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 

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

Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις 

όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί 

επισήμανσης.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

Ρύζι καστανό 500γρ  
 

15614000-5 Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. 

Να είναι φυσικό προϊόντα, υψηλής ποιότητας και γεύσης, 

φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος και με 

ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, 

απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες 

για τον άνθρωπο και να πληρεί τους όρους του άρθρου 

101 του Κώδικα Τροφίμων. Θα διατίθεται σε συσκευασία 

αεροστεγή, των 500 γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση 

τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας 

λήξης κατανάλωσης και του καθαρού βάρους. 

Ταχίνι  15813000-0 Ταχίνι  από σουσάμι αλεσμένο 60% τουλάχιστον σε 

αναλλοίωτη συσκευασία, αρίστης ποιότητας καθαρή 

χωρίς τρίμματα από άλλα υλικά, χωρίς συντηρητικά και 

χρωστικές ουσίες, με αγνά συστατικά που να διατηρούν 

τη θρεπτική τους αξία.  

Εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει  συστατικά 

προέλευση και ημερομηνία λήξης. 

Συσκευασία όπως αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 

Διάφορα προϊόντα 
διατροφής 

15800000-6 Νερό εμφιαλωμένο  

Να είναι αναγνωρισμένο φυσικό μεταλλικό νερό εγχώριο 

σε συσκευασία μπουκαλιού πλαστικό 1.5 λίτρων πάνω 

στο οποίο να αναγράφονται όλες οι απαραίτητες 

ενδείξεις σύμφωνα με τις διατάξεις, με όλες τις 

απαραίτητες χημικές αναλύσεις και άδειες. 

Συσκευασία όπως αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 

  Αλάτι ψιλό και χονδρό συσκευασμενο 

προϊόν προερχόμενο από εξάτμιση του θαλασσινού 

νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία ορυκτού άλατος 

των αλατωρυχείων, θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το 

υδατικό του διάλυμα εμφανίζει ελαφριά μόνο 
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θολερότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων Ποτών καθώς τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.  Η συσκευασία να μη φέρει 

σχίσματα ή ελαττώματα. 

Σε συσκευασίες που αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμο 

  
 

 Ελαιόλαδο   εξαιρετικό  παρθένο (EXTRA) 

εξαιρετικό (EXTRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. 

Ελληνικής Παραγωγής 

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.  

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.. 

 
 

 Ξύδι  

Ξύδι αρίστης ποιότητας, από λευκό ή κόκκινο κρασί 

τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ. Να προέρχεται από σταφύλι 

και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 

αλκοόλη) και να πληρεί τους όρους τους άρθρου 39 του 

Κώδικα Τροφίμων.  

Να είναι τυποποιημένο σε πλαστική ή γυάλινη, 

εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων συσκευασία, 

σύμφωνα με αυτές που περιγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό.  

Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

εκτός ψυγείου. 

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.. 

  Προϊοντα τομάτας 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ  

Να είναι φτιαγμένος από πλούσιο πυκνό φυσικό χυμό 

τομάτας, χωρίς σπόρους. Να παρασκευάζεται με 

συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών 

της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124. του 

Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Να αναφέρονται στη συσκευασία στα ελληνικά 

ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. 

περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινο κουτί.  Η 

συσκευασία να μη φέρει σχίσματα, χτυπήματα ή 

ελαττώματα. 

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
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Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 400-

500 γρ. Το άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί 

ανοιχτήρι.  

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

  Αλεύρι 1 κιλού 

Να παράγεται στην Ελλάδα. Να είναι αποκλειστικά και 

μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 

καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η 

συσκευασία του να είναι χάρτινη.  

  Σιμιγδάλι  500gr (χονδρο , ψιλό) 

από 100% σκληρό σίτο, θα διατίθενται σε συσκευασία 

500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος. 

  Φρυγανιές συσκευασία  

Οι φρυγανιές να είναι από αλεύρι ολικής άλεσης , άριστης 

ποιότητα, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική και 

αεροστεγή συσκευασία Πρέπει να προέρχονται από 

κανονικά παρασκευασμένο άρτο και να μην περιέχουν 

πρόσθετες χρωστικές ουσίες σύμφωνα με τα όσα ορίζει 

το άρθρο 113 του Κ.Τ.Π.. Η συσκευασία να μη φέρει 

σχίσματα ή ελαττώματα 

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

  Φρυγανιά τριμμένη  

Να παρασκευάζεται εξ ολοκλήρου από αλεύρι 

οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ των 

επιτρεπόμενων. Να προέρχεται από κανονικά 

παρασκευασμένο άρτο. 

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.. 

  Μαγιά Ξερή. Φακ 3αδα 

 σε συσκευασία φακελάκια 8γρ αναλλοίωτη με 

ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που 

δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα. 

  Μπαχαρικά – αρτυματα (πιπέρι, κανέλα, μπαχάρι, ρίγανη 

κλπ) 

Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 

του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές 

διατάξεις. Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και 

οσμές. Να είναι πρόσφατης παραγωγής, καλής 

αποξήρανσης, αεροστεγώς συσκευασμένα, και να 

αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης 

τους και το καθαρό βάρος.  

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
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  Μπεικιν παουντερ φακ 3αδα 

Να διατίθενται σε χάρτινες συσκευασίες των 3 τεμαχίων 

(3X20 γραμμαρίων) και να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής 

και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος και ο τόπος παρασκευής 

ΟΜΑΔΑ 1.6 
Τυροκομικα Ειδη  

15540000-5 ΦΕΤΑ  

 Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη 

συσκευασία το όνομα «φέτα».  

 Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να µην έχει 

τρίµµατα.  

 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα με 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι (6) μηνών  

 Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλµυρή, χωρίς οποιαδήποτε 

ξένη οσµή ή γεύση.  

 Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα ή 

πλαστικά, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τον 

κώδικα τροφίμων να περιέχει άλμη ώστε τα κομμάτια να 

διατηρούνται μέσα σε αυτή. Η συσκευασία πρέπει να 

πληρεί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από το 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 

και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.  

 Στο µέσο συσκευασίας να αναγράφεται: • -«φέτα» • -

«Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης» • -επωνυµία 

και έδρα παραγωγού-συσκευαστηρίου • - βάρος 

περιεχοµένου • -ηµεροµηνία παραγωγής  

Να προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από 

την αρµόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και 

διακίνηση να γίνεται σύμφωνα με τις νομιμες διατάξεις  . 

 

ΚΑΣΕΡΙ 

Να είναι τύπου 40% υγρ - 40 % λίπος ελληνικής 

παραγωγής συσκευασία 1 κιλού και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι (6) μηνών  

Η συσκευασία να είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα τροφίµων 

και Ποτών.  

 Να προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από 

την αρµόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και 

διακίνηση να γίνεται σύμφωνα με τις νομιμες διατάξεις   

 να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίµανση, να είναι 

απαλλαγµένο από ανεπιθύµητες οσµές και να µην 

παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, χωρίς 

οποιαδήποτε ξένη οσµή ή γεύση. 

 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

Τυρί πρώτης ποιότητας, από αιγοπρόβειο γάλα, 

συσκευασία 1 κιλού, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να 

μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί 
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(μέτριας σκληρότητας) και μέγιστη περιεκτικότητα σε 

αλάτι 2%.  

Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά 

της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  

Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

 Να παράγεται δε σε χώρες της Έ.Ο.Κ. 

 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

Τυρί γραβιέρα Α ποιότητας παρασκευασµένο από 

πρόβειο και γίδινο γάλα. Συσκευασμένο κατάλληλα και  

να αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις:  

Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή  

Το βάρος του περιεχοµένου  

Η ηµεροµηνία παραγωγής  

Ο αριθµός ή κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

Να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίµανση, να είναι 

απαλλαγµένη από ανεπιθύµητες οσµές και να µην 

παρουσιάζει αλλοίωση υφής και χρώµατος.  

ΟΜΑΔΑ 1.7 
Γαλακτοκομικά  είδη  
 

 

15511100-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ: 

Το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες ( 

λιπαρά 3,5%  φρέσκο παστεριωμένο ομογενοποιημένο, 

σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου, 

οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται 

στο Λιανικό Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του 

κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β).  

Το γάλα θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα 

διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, 

πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, 

κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα 

αυτού. Στον προϊόν επίσης θα αναγράφεται το 

πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, η ημερομηνία 

παστερίωσης- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα 

απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο 

συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα). 

Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί, κατ’ ελάχιστο τις 

παρακάτω αναφερόμενες 

προδιαγραφές. 

 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΆΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΕΣ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Λιπαρά: 3,5 κατ΄ ελάχιστο 

PH:>6,6-6,87 

Δοκιμασία φωσφατάσης:-( αρνητικό) 

Δοκιμασία Υπεροξειδάσης: +(θετικό) 
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15500000-3 

Ειδικό βάρος  σε 15ο C:1,028g/l 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κολοβακτηρίδια (ανά ml):n = 5, c = 1, m = 0, M = 5 

Παθογόνα μικρόβια:Απουσία / 25g, n = 5, c = 0, 

m = 0, M = 0 

Περιεκτικότητα σε 

μικρόβια (ανά ml) στους 

21°C , μετά από επώαση 5 

ημερών στους 6°C:M=5 Χ 10(5), m = 5 Χ 10(4) , n 

= 5, c = 1 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ΑΝΑ 100gπροιοντος  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:≥ 63 Kcal (264KJ) 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ:≥ 3 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ:≥ 4.7 g 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ:≥120 mg 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ:≥ 90 mg 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ:A, B1, B2, B6, B12, C, D, E 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αεροστεγής συσκευασία (επιθυμητό 

βιδωτό καπάκι 

ασφαλείας) 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Ημερομηνία παραγωγής:+ 4 ημέρες 

Συνθήκες Συντήρησης:1 – 6ο C 

 

Το προϊόν θα προέρχεται από νομίμως σε λειτουργία 

εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση 

με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα 

καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. 

Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον 

Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 

Διατάξεις 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και 

σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (πχ. Συσκευασία, 

βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες , 

εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχημικά και 

μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά 

κ.λ.π.). 

 

β. ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

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 

για αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες 
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Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Να είναι από αγελαδινό γάλα, με 3,85 % λιπαρά. Το 

παρασκευαστήριο να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 

56/95 και να έχει εξοπλισμό για αφυδάτωση του 

γάλακτος. 

Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον 

Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές 

διατάξεις. Στην συσκευασία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης 

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

 

ΟΜΑΔΑ 1.8 
Αυγά 

03142500-3 Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου μεσαίου βάρους 

από 53-63 gr. Nα είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά 

καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά 

κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε 

εξάδες. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή 

ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού 

κέντρου  και ημερομηνία λήξης. Η παράδοσή τους να 

γίνεται τρείς(3) ημέρες απο την ημερομηνία ωοσκόπησης.  

 

Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

 

ΟΜΑΔΑ 1.9 
 Μέλι 900 γρ. 

15831600-8 Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό 

και να πληροί τους όρους του άρθρου 67 του ΚΤΠ, καθώς 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  

Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να 

αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασία.  

Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το 

καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή η εμπορική 

επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή 

του συσκευαστή. Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα.  

 

 
 
Η συντάξασα                                                                             Ο Δ/ντης  Οικονομικών Υπηρεσιών . 

                      

 

Γερογεώργη Μαρία      Δημητρόπουλος Αθανάσιος 

ΤΕ17 Λογιστών      ΠΕ1 Διοικητικού 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
 

1.1  ΛΑΧΑΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΦΡΟΥΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

1 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 03221200-8 ΚΙΛΑ 20 30 50 2,30 115,00 

2 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 03221200-8 ΚΙΛΑ 20 30 50 1,80 90,00 

3 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221200-8 ΤΕΜ. 80 120 200 0,70 140,00 

4 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221200-8 ΤΕΜ. 30 50 80 0,70 56,00 

5 ΚΑΡΟΤΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 25 50 75 1,50 112,50 

6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ξερά) 03221200-8 ΚΙΛΑ 50 80 130 0,95 123,50 

7 ΛΑΧΑΝΟ 03221200-8 ΚΙΛΑ 50 80 130 0,70 91,00 

8 ΛΕΜΟΝΙΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 30 50 80 1,85 148,00 

9 ΤΟΜΑΤΕΣ 03221200-8 ΚΙΛΑ 60 100 160 1,50 240,00 

10 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 03221200-8 ΚΙΛΑ 8 15 23 1,80 41,40 

11 ΠΑΤΑΤΕΣ 03221200-8 ΚΙΛΑ 150 250 400 1,05 420,00 

12 ΣΕΛΙΝΟ 03221200-8 ΤΕΜ 15 30 45 1,85 83,25 

13 ΣΚΟΡΔΑ 03221200-8 ΤΕΜ 5 5 10 0,55 5,50 

14 ΣΠΑΝΑΚΙ 03221200-8 ΚΙΛΑ 20 30 50 1,80 90,00 

15 ΑΧΛΑΔΙΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 60 80 140 1,95 273,00 

16 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 20 30 50 1,80 90,00 

17 ΜΗΛΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 80 100 180 1,75 315,00 

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03221200-8 ΚΙΛΑ 60 90 150 1,90 285,00 

19 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 40 60 100 1,50 150,00 

20 ΚΑΡΠΟΥΖΙ 03221200-8 ΚΙΛΑ 50 70 120 0,50 60,00 

21 ΠΕΠΟΝΙ 03221200-8 ΚΙΛΑ 25 50 75 1,30 97,50 

22 ΒΕΡΙΚΟΚΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 10 20 30 3,00 90,00 

23 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 10 20 30 1,80 54,00 

24 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 10 20 30 1,80 54,00 

25 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 35 65 100 1,80 180,00 

26 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ φρέσ 03221200-8 ΚΙΛΑ 5 20 25 2,50 62,50 

27 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 03221200-8 ΚΙΛΑ 15 20 35 2,80 98,00 

                3.565,15 

                463,47 

          ΣΥΝΟΛΟ 2548 
 

4.028,62 

 
 
 

1.2 ΝΩΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

1 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 
ΝΕΑΡΟΥ 15100000-9 ΚΙΛΑ 40 60 100 9,70 970,00 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΜΜΑΤΙ 15100000-9 ΚΙΛΑ 20 35 55 9,70 533,50 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 15100000-9 ΚΙΛΑ 70 180 250 3,15 787,50 

4 ΚΙΜΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 15100000-9 ΚΙΛΑ 15 25 40 8,00 320,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

                2.611,00 

                339,43 

          ΣΥΝΟΛΟ 445 
 

2.950,43 

 
 

1.3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

1 Γαύρος φρέσκος 03311000−2 ΚΙΛΑ 20 30 50 4,00 200,00 

2 Κολιός φρέσκος 03311000−2 ΚΙΛΑ 10 20 30 7,50 225,00 

3 
Μπακαλιάρος 
φρέσκος 03311000−2 ΚΙΛΑ 30 50 80 14,50 1.160,00 

4 Σαλούβαρδος 03311000−2 ΚΙΛΑ 20 30 50 8,50 425,00 

          ΑΞΙΑ     2.010,00 

          ΦΠΑ 13%     261,30 

          ΣΥΝΟΛΟ 210 
 

2.271,30 

 
 

1.4  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

1 
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ 15811100-7 ΚΙΛΑ 200 390 590 1,60 944,00 

2 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 
(συσκευασία 1Κγρ) 15811100-7 ΤΕΜ 10 20 30 1,70 51,00 

         

          ΑΞΙΑ     995,00 

          ΦΠΑ 13%     129,35 

          ΣΥΝΟΛΟ 620 
 

1.124,35 

 
 

1.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ  24% 

1 ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΡΟ 1 Κγρ 15800000-6 ΤΕΜ 2 5 7 0,68 4,76   

2 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 γρ. 15800000-6 ΤΕΜ 25 30 55 0,48 26,40   

3 ΑΛΕΥΡΙ 1Κγρ. 15800000-6 ΤΕΜ 10 20 30 1,10 33,00   

4 

ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1 
ΚΙΛΟΥ ) 15331170-9 ΤΕΜ 10 20 30 2,90 87,00   

5 
ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚ ΜΕ 
5ΤΕΜ 15800000-6 ΤΕΜ 10 15 25 0,40   10,00 

6 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ 500γρ. 15613310-4 ΤΕΜ 50 80 130 2,90 377,00   

7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 4ΛΤ 15800000-6 ΤΕΜ 10 19 29 22,00 638,00   

8 ΚΑΝΕΛΑ  ΦΑΚ 50ΓΡ 15800000-6 ΤΕΜ 5 10 15 1,20 18,00   

9 ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ  500 γρ. 15850000-1 ΤΕΜ 8 12 20 2,10 42,00   

10 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 
ΟΛΙΚΗΣ 500 γρ. 15850000-1 ΤΕΜ 20 40 60 1,20 72,00   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ  24% 

11 
ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ 
(3ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ) 15800000-6 ΤΕΜ 10 20 30 0,95 28,50   

12 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 
ΟΛΙΚΗΣ 500 γρ. 15850000-1 ΤΕΜ 20 35 55 1,20 66,00   

13 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΟΛΙΚΗΣ(Νο 3) 500 γρ. 15850000-1 ΤΕΜ 10 25 35 1,10 38,50   

14 
ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΕΝΟ 
ΦΑΚ 15ΓΡ 15800000-6 ΤΕΜ 5 5 10 0,90 9,00   

15 
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
ΦΑΚ 15800000-6 ΤΕΜ 15 25 40 0,23 9,20   

16 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
6ΑΔΑ 1,5 Λίτρου 15800000-6 ΤΕΜ 20 20 40 1,70 68,00   

17 ΝΙΣΕΣΤΕ 500 γρ. 15800000-6 ΤΕΜ 15 50 65 0,85 55,25   

18 ΞΥΔΙ 400 γρ. 15800000-6 ΤΕΜ 30 80 110 0,70 77,00   

19 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚ 50 
γρ. 15800000-6 ΤΕΜ 10 10 20 1,10 22,00   

20 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 γρ. 03212200-2 ΤΕΜ 15 30 45 1,85 83,25   

21 
ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΕΝΗ ΦΑΚ 
60ΓΡ 15800000-6 ΤΕΜ 5 15 20 1,25 25,00   

22 ΡΥΖΙ ΚΑΣΤΑΝΟ 500γρ. 15614000-5 ΤΕΜ 40 70 110 1,95 214,50   

23 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ 
500 γρ. 15800000-6 ΤΕΜ     0 0,85 0,00   

24 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500 
γρ. 15800000-6 ΤΕΜ     0 0,85 0,00   

25 
ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ ΟΛΙΚΗΣ 
500 γρ. 15850000-1 ΤΕΜ 8 20 28 1,20 33,60   

26 
ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ 500 
γρ. 15850000-1 ΤΕΜ 20 40 60 1,10 66,00   

27 ΤΑΧΙΝΙ  1000γρ.   ΤΕΜ 10 25 35 8,00 280,00   

28 

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 410 
γρ. 15800000-6 ΤΕΜ     0 2,00 0,00   

29 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ 
500γρ. 15850000-1   10 20 30 2,10 63,00   

30 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ 
500γρ. 15850000-1 ΤΕΜ 5 10 15 2,10 31,50   

31 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 γρ. 03212200-2 ΤΕΜ 15 60 75 1,25 93,75   

32 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 
ΜΕΤΡΙΑ 500 γρ. 03212200-2 ΤΕΜ 12 25 37 1,40 51,80   

33 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ 
200γρ. 15800000-6 ΤΕΜ 10 20 30 0,65 19,50   

34 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ(ΟΙΚ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15800000-6 ΤΕΜ     0 2,00 0,00   

35 
ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ 500γρ. 15850000-1 ΤΕΜ 8 15 23 2,70 62,10   

36 
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
PASSATA 500 γρ. 15800000-6 ΤΕΜ 120 200 320 0,78 249,60   

          ΑΞΙΑ     2.945,21 10,00 

          ΦΠΑ     382,88 2,40 

          ΣΥΝΟΛΟ 1634 
 

3.328,09 12,40 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 1.5: ποσό 3.340,49 € 
 

21PROC008233257 2021-03-04



 

 23 

 
 
 

1.6 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

1 ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 15540000-5 ΚΙΛΟ 20 30 50 8,30 415,00 

2 
ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 
ΕΓΧΩΡΙΟ 15540000-5 ΚΙΛΟ 15 25 35 9,30 325,50 

3 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
ΕΓΧΩΡΙΟ 15540000-5 ΚΙΛΟ 3 5 8 12,00 96,00 

4 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ  15540000-5 ΚΙΛΟ 10 15 25 15,00 375,00 

          ΑΞΙΑ     1.211,50 

          ΦΠΑ 13%     157,50 

          ΣΥΝΟΛΟ 118 
 

1.369,00 

 
 
 

1.7  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

1 
Γάλα φρέσκο 1 
ΛΙΤΡΟ 15511100-4 ΤΕΜ 180 350 530 1,00 530,00 

2 
Γιαούρτι  Αγγελάδος 
1 κιλού 15511100-4 ΤΕΜ 50 70 120 3,92 470,40 

          ΑΞΙΑ     1.000,40 

          ΦΠΑ 13%     130,052 

          ΣΥΝΟΛΟ 650 
 

1.130,45 

 
 
 

1.8  ΑΥΓΑ   
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

1 ΑΥΓΑ  30 άδα 03142500-3 ΤΕΜ 60 100 160 4,80 768,00 

          ΑΞΙΑ     768,00 

          ΦΠΑ 13%     99,84 

          ΣΥΝΟΛΟ 160 
 

867,84 

 
 
 

1.9  ΜΕΛΙ   
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Λ.Αιδηψού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ιστιαία 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύνολο 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  
13% 

1 ΜΕΛΙ   15831600-8 ΚΙΛΑ 20 35 55 8,00 440,00 

         

          ΑΞΙΑ     440,00 

          ΦΠΑ 13%     57,20 

          ΣΥΝΟΛΟ 55 
 

497,20 
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1.10 ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ N.Π.Δ.Δ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρέσκο 

παστεριωμένο 1Lt 
15511100-4 ΛΙΤΡΟ 1.108 1,00 1.108,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 1.108,00 

     
ΦΠΑ 13% 144,04 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.252,04 

 

ΣΥΝΟΛΑ  
ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9  =  17.579,67 € 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.10 1.252,04 € 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 18.831,71€ 

 

 
ΟΜΑΔΑ  2 

 
 

2.1 ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Γάλα φρέσκο 

παστεριωμένο 1Lt 
15511100-4 ΛΙΤΡΟ 13.727,00 1,00 13.727,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 13.727,00 

     
ΦΠΑ 13% 1.784,51 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.511,51 

 
 
Κ.Α. : 15-6063,20-6063,25-6063,30-6063 
 
ΟΜΑΔΑ 3 

 
3.1  ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ(ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρέσκο 

παστεριωμένο 1Lt 
15511100-4 ΛΙΤΡΟ 1.936 1,00 1.936,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 1.936,00 

     
ΦΠΑ 13% 251,68 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.187,68 

 
ΣΥΝΟΛΑ σε (€) 

 

  ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ 1 16.664,26 

ΟΜΑΔΑ 2  13.727,00 

ΟΜΑΔΑ 3 1.936,00 

ΣΥΝΟΛΟ 32.327,26 

ΦΠΑ  4.203,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.530,90 
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Η συντάξασα                                                                  Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών . 

 

                      

 

Γερογεώργη Μαρία      Δημητρόπουλος Αθανάσιος 
ΤΕ17 Λογιστών      ΠΕ1 Διοικητικού 
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