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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αγ. Ι. Ρέντης:03-03-2022
Πληροφορίες: Αναστασίου Αλεξάνδρα Αρ. Πρωτ: 7742
Ταχ. Δ/νση: Γ. Μπαλτατζή 32
Ταχ. Κώδικας:18233 Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλέφωνο: 2104823436 (εσωτ.6)   
e-mail:dypdprosxoliki@nikaia-rentis.gov.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ»,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ» 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ», 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 - 2023 - 2024» 

        

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: €1.192.267,35 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13% & 24%.

1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Έντυπα Οικονομικών Προσφορών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ               ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ: 7742/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Αναστασίου Αλεξάνδρα
Ταχ. Δ/νση: Γ. Μπαλτατζή 32
Ταχ. Κώδικας:18233 Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλέφωνο: 2104823436 (εσωτ.6)   
e-mail: dypdprosxoliki@nikaia-rentis.gov.gr

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

       Με την παρούσα έκθεση περιγράφονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα για τις

ανάγκες  των Τμημάτων  της  Δ/νσης Προσχολικής  Αγωγής,  για  σίτιση  των  νηπίων  και  βρεφών σε  είδη

παντοπωλείου, κρεοπωλείου, κατεψυγμένων, οπωροπωλείου, ειδών ζαχαροπλαστικής – αρτοποιίας και οι

προδιαγραφές των τροφίμων για τις ανάγκες των Τμημάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας

και  Τρίτης  Ηλικίας, για  σίτιση  των  απόρων  πολιτών  του  Δήμου σε  είδη  παντοπωλείου, κρεοπωλείου,

κατεψυγμένων, άρτου καθώς και τις ανάγκες των κυλικείων των Κ.Α.Π.Η. σε είδη παντοπωλείου, καφέδων

και  αφεψημάτων  και  αναψυκτικών  και  ποτών,  για  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ετών  από  την  ημέρα

υπογραφής της σύμβασης.

      Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό του €1.192.267,35 (ενός εκατομμυρίου, εκατόν ενενήντα

δύο χιλιάδων, διακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) συμπ/νου του Φ.Π.Α 13% και 24%

ανάλογα το προϊόν.

      Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 έως του ποσού

των  €10.000,00  (δέκα  χιλιάδων ευρώ)  συμπ/νου  του  Φ.Π.Α  13% και  24% ανάλογα  το  προϊόν  και  θα

προβλεφθούν  πιστώσεις  ανάλογες  των  προϊόντων  στους  αντίστοιχους  κωδικούς  (συνεχιζόμενους)  του

προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2023 και 2024.

2



ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                   Κ.Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ 

13% & 24%

2022

«Προμήθεια τροφίμων»                                             60.6481.0001
«Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου»                             60.6481.0002

«Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής & αρτοποιίας»  60.6481.0003
«Προμήθεια Οπωροπωλείου»                                   60.6481.0004
«Προμήθεια κατεψυγμένων»                                     60.6481.0005

«Προμήθεια τροφίμων»                                                         15.6481.0003
«Προμήθεια καφέ, αφεψημάτων για τα κυλικεία Κ.Α.Π.Η»    15.6481.0004
«Προμήθεια αναψυκτικών &ποτών»                                     15.6481.0005

2.000,00€
1.000,00€

0€
1.000,00€
1.000,00€

5.000,00€
 0€
 0€

5.000,00€

5.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ:
10.000,00€

2023

«Προμήθεια τροφίμων»                                              60.6481.0001 
«Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου»                              60.6481.0002

 «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής & αρτοποιίας»  60.6481.0003
«Προμήθεια Οπωροπωλείου»                                    60.6481.0004
«Προμήθεια κατεψυγμένων»                                      60.6481.0005

«Προμήθεια τροφίμων»                                                         15.6481.0003
«Προμήθεια καφέ, αφεψημάτων για τα κυλικεία Κ.Α.Π.Η»    15.6481.0004
«Προμήθεια αναψυκτικών &ποτών»                                     15.6481.0005

161.018,70€
 62.046,00€
  28.815,00€
  57.220,31€
  48.840,32€

193.131,89€
   21.071,57€
   19.772,66€

357.940,33€

233.976,12€

ΣΥΝΟΛΟ:
591.916,45€

2024

«Προμήθεια τροφίμων»                                              60.6481.0001 
«Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου»                              60.6481.0002

 «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής & αρτοποιίας»  60.6481.0003
«Προμήθεια Οπωροπωλείου»                                    60.6481.0004
«Προμήθεια κατεψυγμένων»                                      60.6481.0005

«Προμήθεια τροφίμων»                                                         15.6481.0003
«Προμήθεια καφέ, αφεψημάτων για τα κυλικεία Κ.Α.Π.Η»    15.6481.0004
«Προμήθεια αναψυκτικών &ποτών»                                     15.6481.0005

161.018,70€
  62.045,00€
   28.815,00€
  56.500,00€
  48.840,32€

193.131,88€
  20.500,00€
  19.500,00€

357.219,02€

233.131,88€

ΣΥΝΟΛΟ:
590.350,90€

ΣΥΝΟΛΟ 1.192.267,35€

                                   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:   1.192.267,35€  (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 13% & 24%)  
   
    Η  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  της  ανωτέρω  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  του  1.192.267,35€
συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%  (€1.054.666,72 χωρίς ΦΠΑ 13% και 24%).

3



    Ο/η/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να παραδώσουν τα είδη τμηματικά σε διάστημα τριών (3) ετών από την

υπογραφή  της  σύμβασης/των  συμβάσεων  και  μετά  από  έγγραφες  παραγγελίες  των  Τμημάτων

Προσχολικής Αγωγής, του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και των Τμημάτων Κ.Α.Π.Η. στους χώρους

που θα  υποδεικνύονται ανεξάρτητα αν θα εξαντληθούν ή όχι οι ποσότητες ή η προβλεπόμενη δαπάνη. Οι

παραγγελίες  θα πρέπει να παραδίδονται από τον ανάδοχο άμεσα στους κάτωθι χώρους:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. 1Ο + 2Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 142 ΝΙΚΑΙΑ

2. 3Ο + 4Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 Κ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 9Α ΝΙΚΑΙΑ

3. 5Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ & ΘΕΙΡΩΝ ΝΙΚΑΙΑ

4. 6Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑ

5. 7Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΜΕΛΟΥ  35 ΝΙΚΑΙΑ

6. 8Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Δ. ΨΑΡΡΑ 116   ΝΙΚΑΙΑ

7. 9Ο + 10Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑ

8. 11Ο + 12Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΥΑΝΩΝ 4 ΝΙΚΑΙΑ

9. 13Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΦΗ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

10. 14Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

11. 15Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

12. 16Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 89 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

Για τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής οι παραδόσεις θα γίνονται ως εξής:
παντοπωλείο δύο φορές την εβδομάδα, κρεοπωλείο δύο φορές την εβδομάδα, οπωροπωλείο μία φορά την
εβδομάδα, κατεψυγμένα μία φορά την εβδομάδα, το ψωμί θα διανέμεται καθημερινά από τις 7:00π.μ. έως
8:00π.μ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1            10 ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 10
2 20 ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΥΖΙΚΟΥ 12 & ΓΡΑΝΙΚΟΥ
3 30 ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΕΣΤΩΡΟΣ 17
4 40 ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 5
5 50 ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΘΑΛΗ
6 60 ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΦΕΣΣΟΥ 84
7 70 ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΠΛΑΠΟΥΤΑ
8 80 ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 30
9 Α΄ ΚΑΠΗ ΡΕΝΤΗ                 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32

10 Β΄ ΚΑΠΗ ΡΕΝΤΗ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
11 Γ΄ ΚΑΠΗ ΡΕΝΤΗ Π. ΡΑΛΛΗ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (ΚΤΗΡΙΟ 3)
12 ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

    Εάν κατά την παράδοση των εφοδίων στα Τμήματα διαπιστώνεται  από τον παραλαμβάνοντα ότι  η
ποιότητα  δεν  ανταποκρίνεται  στα  συμφωνηθέντα,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει
αυθημερόν  τα ελλαττωματικά εφόδια. Σε εξακολούθηση τέτοιου είδους διαπιστώσεων θα επιλαμβάνεται η
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Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα προβαίνει σε συνολική επαναξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
και προϊόντων από τον προμηθευτή.

     Τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και να φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις
καθώς και να αναγράφεται ο τόπος προέλευσής τους.

           Η ανάδειξη του/της μειοδότη/τριας-των μειοδοτών/τριών θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής
στο  σύνολο  κάθε  κατηγορίας.  Στα  είδη  που  υπάρχει  διατίμηση,  μειοδότης/τρια-μειοδότες/τριες
αναδεικνύεται/ονται ανά κατηγορία προϊόντων ο/η προσφέρων/ουσα- οι προσφέροντες/ουσες το
μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό θετικής έκπτωσης για όλα τα είδη της εκάστοτε κατηγορίας επί της
μέσης  λιανικής  τιμής,  όπως  αυτή  ανακοινώνεται  μέσω  των  δελτίων  πιστοποίησης  τιμών  της
Περιφέρειας Αττικής της εκάστοτε ημέρας παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας. 

     Οι τιμές των προϊόντων για τις προμήθειες είναι βάσει των αντίστοιχων Δελτίων Πιστοποίησης Τιμών του

Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, για τα είδη κρεοπωλείου το αρ.

πρωτ.  4405/16-09-2021,  για τα είδη κατεψυγμένων το υπ΄ αρ. πρωτ. 4703/01-10-2021 και  4404/16-09-

2021, για τα είδη οπωροπωλείου το υπ΄ αρ. πρωτ. 4705/01-10-2021, 2855/18-06-2021 και για το ελαιόλαδο

4704/01-10-2021.  Η  έρευνα  για  την  τιμή  του  κιλού  που  αφορά  στον  άρτο  πραγματοποιήθηκε  στα

αρτοποιεία  της  περιοχής  μας.   Η  έρευνα  τιμών  για  τα  είδη  παντοπωλείου,  καφέ  –  αφεψημάτων  και

αναψυκτικών – ποτών  έγινε από το διαδίκτυο.

Οι    ποσότητες    είναι    ενδεικτικές    και    θα    απορροφηθούν    όσες  είναι    απαραίτητες,    ενώ    θα    υπάρχει  

δυνατότητα αυξομείωσης   της   ποσότητας   ενός είδους     και η δυνατότητα τροποποίησης των σχετικών  

συμβάσεων προμηθειών ή ακόμη και σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων   ή παράτασης αυτών  .  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Α - Β ΤΡΟΦΙΜΑ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

1Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%           

CPV: 15800000-6 «Διάφορα προϊόντα διατροφής»   

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤHTA

 ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13% 

 ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

13% 

1
ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΨΙΛΟ 
500 gr                                    

ΤΜΧ 2.100  0,70 € 1.470,00 €

2 ΑΛΑΤΙ ΡΙΖΑΤΟ 1 kg     ΤΜΧ 300  1,20 € 360,00 €

3
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg  

ΤΜΧ 960  1,13 € 1.084,80 €

4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ  500 gr      ΤΜΧ 1.950  0,70 € 1.365,00 €

5
ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ ΛΕΥΚΗ 
250gr  

ΤΜΧ 75  4,60 € 345,00 €

6
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ 160 gr 

ΤΜΧ 2.460  0,90 € 2.214,00 €

7
ΑΡΤΥΜΑ ΧΥΜΟΣ 
ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΦΙΑΛΗ 330ML  

ΤΜΧ 3.030  0,50 € 1.515,00 €

8
*ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 
ΑΝΩ 55 ΓΡ.

ΤΜΧ 18.900  0,15 € 2.835,00 €

9
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  250 
gr  

ΤΜΧ 245  2,71 € 663,95 €

10
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 
410gr

ΤΜΧ 288  0,87 € 250,56 €

11
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ LIGHT 410
gr  

ΤΜΧ 5.400  0,82 € 4.428,00 €

12
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 
1LT              

ΤΜΧ 27.000  1,03 € 27.810,00 €

13
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΓΙΑ 
ΤΟΣΤ 

ΤΜΧ 150  9,50 € 1.425,00 €

14
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
ΠΛΗΡΕΣ 200gr 

ΤΜΧ 6.000  0,71 € 4.260,00 €

15
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ  
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ  1 Κg 

ΤΜΧ 900  2,73 € 2.457,00 €
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16 ΔΑΦΝΗ 20 gr (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)  ΤΜΧ 300  1,01 € 303,00 €

17

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΛΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ -
ΜΕΛΙΟΥ Κ.Λ.Π.    375 gr

ΤΜΧ 4.200  2,00 € 8.400,00 €

18 ΔΥΟΣΜΟΣ 15gr ΤΜΧ 60  1,05 € 63,00 €

19
** ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 
ΠΑΡΘΕΝΟ  5lt    

ΤΜΧ 1.050  22,06 € 23.163,00 €

20
**ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  
(ΓΝΗΣΙΟ)ΣΥΣΚ. 1lt 

ΤΜΧ 1.533  3,87 € 5.932,71 €

21 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400gr           ΤΜΧ 333  0,75 € 249,75 €

22
ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 
1kgr                 

ΤΜΧ 5.250  0,75 € 3.937,50 €

23 ΖΕΛΕ ΚΟΥΤΙ  200gr ΤΜΧ 360  1,25 € 450,00 €

24
ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 
σακουλάκι 400gr 

ΤΜΧ 450  2,93 € 1.318,50 €

25 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΡΥΖΑΚΙ 500 gr   ΤΜΧ 1.600  0,86 € 1.376,00 €

26 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1 lt ΤΜΧ 1.155  2,20 € 2.541,00 €

27 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50 gr  ΤΜΧ 510  0,78 € 397,80 €

28
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ 
ΦΑΚΕΛΟΣ  50 gr 

ΤΜΧ 180  0,81 € 145,80 €

29 ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ 180 gr  ΤΜΧ 90  3,20 € 288,00 €

30 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200 gr  ΤΜΧ 430  0,70 € 301,00 €

31 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 500 gr ΤΜΧ 360  2,09 € 752,40 €

32
ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΙΝ 
ΛΑΚΤΕ 300gr 

ΤΜΧ 250  2,87 € 717,50 €

33
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ - 
ΧΟΝΤΡΟ  500 gr   

ΤΜΧ 13.700  0,84 € 11.508,00 €
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34
ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΦΑΚΕΛΟ 50 gr 

ΤΜΧ 30  0,70 € 21,00 €

35
ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
400ΓΡ.

ΤΜΧ 5.000  2,65 € 13.250,00 €

36
ΜΑΓΙΑ ΣΚΟΝΗ (3 
ΦΑΚΕΛΛΑ x 8gr) 

ΤΜΧ 180  0,64 € 115,20 €

37
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 
500gr  

ΤΜΧ 5.000  0,86 € 4.300,00 €

38 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500gr ΤΜΧ 10.200  0,75 € 7.650,00 €

39 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2 500gr ΤΜΧ 3.000  0,90 € 2.700,00 €

40 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο3 500 gr ΤΜΧ 500  1,00 € 500,00 €

41 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 250 gr ΤΜΧ 3.690  1,00 € 3.690,00 €

42
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΑΠΕΡ 500 
gr

ΤΜΧ 33  1,20 € 39,60 €

43
ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΨΙΛΗ 
φάκελος 10gr 

ΤΜΧ 95  2,80 € 266,00 €

44
ΜΑΧΛΕΠΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 8gr   

ΤΜΧ 75  1,17 € 87,75 €

45 ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ 1kg ΤΜΧ 745  9,20 € 6.854,00 €

46
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ 
15gr 

ΤΜΧ 50  0,90 € 45,00 €

47
ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
ΚΟΥΤΙ  200 gr 

ΤΜΧ 153  1,03 € 157,59 €

48
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ - ΜΠΕΡ 225 
gr                                            

ΤΜΧ 320  0,90 € 288,00 €

49
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ 
ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ 400gr  

ΤΜΧ 1.500  0,52 € 780,00 €

50
ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 gr 

ΤΜΧ 29.100  0,52 € 15.132,00 €

51
ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ ΦΙΑΛΗ            
350 gr  

ΤΜΧ 4.440  0,73 € 3.241,20 €
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52

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ 
ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΕ 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 400gr  

ΤΜΧ 450  2,83 € 1.273,50 €

53
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ 50 gr 

ΤΜΧ 393  1,22 € 479,46 €

54 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 500ΓΡ. ΤΜΧ 1.600  3,12 € 4.992,00 €

55
ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ
500gr 

ΤΜΧ 10.000  2,36 € 23.600,00 €

56 ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚΕΛΟΣ 50 gr     ΤΜΧ 250  0,85 € 212,50 €

57 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr   ΤΜΧ 13.890  1,10 € 15.279,00 €

58 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr  ΤΜΧ 2.500  1,15 € 2.875,00 €

59
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 
500 gr 

ΤΜΧ 14.800  1,20 € 17.760,00 €

60
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ - ΨΙΛΟ 
500gr 

ΤΜΧ 300  0,75 € 225,00 €

61
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125 gr 

ΤΜΧ 375  1,01 € 378,75 €

62
ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
400gr 

ΤΜΧ 520  4,10 € 2.132,00 €

63
ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  
ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ 300gr

ΤΜΧ 600  3,85 € 2.310,00 €

64
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ(ΠΕΛΤΕ)     
28%-30% 410gr

ΤΜΧ 1.500  0,78 € 1.170,00 €

65
 ΤΡΙΜΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ 180 
gr 

ΤΜΧ 1.710  0,53 € 906,30 €

66
ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 100 
gr 

ΤΜΧ 60  1,21 € 72,60 €

67
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ  ΠΟΠ (ΣΕ 
ΚΟΜΜΑΤΙ) 

ΚΙΛΟ 5.400  11,00 € 59.400,00 €

68 ΤΥΡΙ GOYDA  ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΜΧ 240  6,77 € 1.624,80 €

69
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  
(ΤΡΙΜΜΕΝΟ) 

ΚΙΛΟ 3.000  9,10 € 27.300,00 €
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70
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ  ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ.           
(ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ)

ΤΜΧ 10.500  2,20 € 23.100,00 €

71 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.               ΚΙΛΟ 3.600  9,80 € 35.280,00 €

72
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ 120 ΔΙΣΚΙΑ        

ΤΜΧ 300  3,00 € 900,00 €

73
ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ-ΨΙΛΕΣ 
500gr            

ΤΜΧ 17.400  1,00 € 17.400,00 €

74 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr   ΤΜΧ 13.200  1,17 € 15.444,00 €

75
ΦΥΛΛΟ ΚΟΥΡΟΥ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 600gr 

ΤΜΧ 45  2,74 € 123,30 €

76 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 gr  ΤΜΧ 4.500  1,30 € 5.850,00 €

77
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 250ml 

ΤΜΧ 1.500  0,51 € 765,00 €

78
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΜΧ 600  1,75 € 1.050,00 €

79 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700 gr ΤΜΧ 600  1,80 € 1.080,00 €

80
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ  720 gr    

ΤΜΧ 6.600  1,65 € 10.890,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 447.318,82 €
Φ.Π.Α.13%: 58.151,45 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 505.470,27 €
   

  *Α/Α 8
-ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤ/ΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 6301:ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΝΩ 55 ΓΡ.             
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4405/2021

**A/A 19 
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤ/ΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 72531:  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 
ΠΑΡΘΕΝΟ 5lt   ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 4704/01-10-2021

***Α/Α 20  

 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤ/ΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 72523: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΓΝΗΣΙΟ) ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ  
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4704/01-10-2021  
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1Β ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%           

                                             CPV: 15800000-6 «Διάφορα προϊόντα διατροφής»

Α/
Α

ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

24%

1
ΑΝΘΟΝΕΡΟ             
ΣΠΡΕΫ 200ml           

ΤΜΧ 45 1,40 63,00

2
ΒΑΝΙΛΛΙΝΗ              
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 5 ΤΜΧ 

ΤΜΧ 1.110 0,40 444,00

3
ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ          
ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ 

ΤΜΧ 240 1,99 477,60

4
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ   
ΒΑΖΟ 350gr  

ΤΜΧ 100 1,45 145,00

ΣΥΝΟΛΟ: 1.129,60
Φ.Π.Α.24%: 271,10

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 1.400,70

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

CPV: 15110000-2 (κρέας)

Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΙΣΤ/ΣΗΣ

ΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

13% 

1 5324

ΚΑΠΑΚΙ                
(ΝΕΑΡΟΥ 
ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ 8-12 μηνών) -
ΚΙΜΑΣ 

ΚΙΛ
Ο

4500 8,40 € 37.800,00 €

2 5114

ΚΑΠΑΚΙ                
(ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΒΟΕΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ -ΑΝΩ 
ΤΩΝ 24 ΜΗΝΩΝ- ΓΙΑ 
ΚΙΜΑ)

ΚΙΛ
Ο

7.500  5,96 € 44.700,00 €

3 5326

ΠΟΝΤΙΚΟΣ           
(ΝΕΑΡΟΥ 
ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ 8-12 μηνών) - 
ΚΟΜΜΑΤΙ                 

ΚΙΛ
Ο

4500 8,40 € 37.800,00 €

4 5701 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ       
ΜΠΟΥΤΙ

ΚΙΛ
Ο

11.000  1,76 € 19.360,00 €

5 5703 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ       
ΝΩΠΟ (Τ. 65% Α΄)

ΚΙΛ
Ο

15000 2,34 € 35.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:
174.760,00

€
Φ.Π.Α.13%: 22.718,80 €

ΓΕΝ.
ΣΥΝΟΛΟ:

197.478,80
€

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ)
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ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4405/16-09-2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  -  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠOIΪΑΣ

                                                                                        CPV:15811100-7 (ψωμί)

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤHTA

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

13%

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΙΛΟ 25.500 2,00 € 51.000,00 €

2 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 30.000  1,60 € 48.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 99.000,00 €
Φ.Π.Α.13%: 12.870,00 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 111.870,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΙΣΤ/ΣΗΣ

ΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ CPV Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

13%

1 1102
ΑΓΓΟΥΡΙΑ     
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)
ΤΜΧ 15.000  0,31 € 4.650,00 €

2 1104
ΑΝΗΘΟΣ     
ΔΕΜΑ 100 gr

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)
ΤΜΧ 900  0,49 € 441,00 €

3 2211
ΑΧΛΑΔΙΑ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 
(ΕΓΧΩΡΙΑ)

15300000-1
(φρούτα)

ΚΙΛ
Ο

12.000  1,50 € 18.000,00 €

4 1109 ΚΑΡΟΤΑ
03221200-8

(Οπωροκηπευτικά
)

ΚΙΛ
Ο

6.600  0,70 € 4.620,00 €

5 2219 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 15300000-1
(φρούτα)

ΚΙΛ
Ο

2.700  0,30 € 810,00 €

6 1111 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
03221200-8

(Οπωροκηπευτικά
)

ΚΙΛ
Ο

3.000  1,50 € 4.500,00 €

7 1115
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 
ΞΕΡΑ

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)

ΚΙΛ
Ο

13.000  0,53 € 6.890,00 €

8 1118
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 
ΦΡΕΣΚΑ

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)

ΚΙΛ
Ο

210  1,42 € 298,20 €

9 1119 ΛΑΧΑΝΟ
03221200-8

(Οπωροκηπευτικά
)

ΚΙΛ
Ο

3.000  0,61 € 1.830,00 €

10 2225 ΛΕΜΟΝΙΑ
15300000-1
(φρούτα)

ΚΙΛ
Ο

3.600  1,23 € 4.428,00 €

11 1121
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 
ΔΕΜΑ 100gr

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)
ΤΜΧ 900  0,40 € 360,00 €
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12 2227
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
ΕΝΚΟΡ

15300000-1
(φρούτα)

ΚΙΛ
Ο

300  1,19 € 357,00 €

13 1122
ΜΑΡΟΥΛΙ       
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)
ΤΜΧ 300  0,62 € 186,00 €

14 1124
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΦΛΑΣΚΕΣ

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)

ΚΙΛ
Ο

1.800  1,10 € 1.980,00 €

15 2239
ΜΗΛΑ 
ΣΤΑΡΚΙΝ 
ΕΓΧΩΡΙΑ       

15300000-1
(φρούτα)

ΚΙΛ
Ο

9.000  1,14 € 10.260,00 €

16 2245 ΜΠΑΝΑΝΕΣ
15300000-1
(φρούτα)

ΚΙΛ
Ο

17.000  1,14 € 19.380,00 €

17 1128 ΝΤΟΜΑΤΕΣ   
03221200-8

(Οπωροκηπευτικά
)

ΚΙΛ
Ο

7.000  1,32 € 9.240,00 €

18 1133
ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΕΓΧΩΡΙΕΣ

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)

ΚΙΛ
Ο

42.000  0,57 € 23.940,00 €

19 2249 ΠΕΠΟΝΙ
15300000-1
(φρούτα)

ΚΙΛ
Ο

2.100  0,88 € 1.848,00 €

20 1137
ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)

ΚΙΛ
Ο

480  1,24 € 595,20 €

21 2255
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Α 
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

15300000-1
(φρούτα)

ΚΙΛ
Ο

4.000  0,70 € 2.800,00 €

22 1144 ΣΕΛΙΝΟ
03221200-8

(Οπωροκηπευτικά
)

ΚΙΛ
Ο

900  1,14 € 1.026,00 €

23 1147
ΣΚΟΡΔΟ        
(ΤΟ ΕΝΑ) 

03221200-8
(Οπωροκηπευτικά

)
ΤΜΧ 1.950  0,31 € 604,50 €

     ΣΥΝΟΛΟ: 119.043,90 €
Φ.Π.Α.13%: 15.475,71 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 134.519,61 €

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4705/01-10-2021 ΚΑΙ 2855/18-06-2021
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΙΣΤ/ΣΗΣ

ΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ CPV Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

13%

1 72617
ΑΡΑΚΑΣ      
ΠΑΚΕΤΟ 1 
ΚΙΛΟΥ

15331170-9
(κατεψυγμένα

λαχανικά)
ΚΙΛΟ 10.200  1,59 € 16.218,00 €

2 72646

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΠΛΑΤΙΑ 
ΠΑΚΕΤΟ 1 
ΚΙΛΟΥ

15331170-9
(κατεψυγμένα

λαχανικά)
ΚΙΛΟ 9.000  1,73 € 15.570,00 €

3 72641
ΣΠΑΝΑΚΙ 
ΠΑΚΕΤΟ 1 
ΚΙΛΟΥ

15331170-9
(κατεψυγμένα

λαχανικά)
ΚΙΛΟ 7.500  1,70 € 12.750,00 €

4 4505
ΒΑΚΑΛΑΟΣ 
ΦΙΛΕΤΟ 

15220000-6
(κατεψυγμένα

ψάρια)
ΚΙΛΟ 8.000  5,74 € 45.920,00 €

5 4552
ΠΕΡΚΕΣ 
ΦΙΛΕΤΟ

15220000-6
(κατεψυγμένα

ψάρια)
ΚΙΛΟ 6.500  7,96 € 51.740,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 142.198,00 €
Φ.Π.Α.13%: 18.485,74 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 160.683,74 €

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4404/16-09-2021  ΚΑΙ 4703/01-10-2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 - ΚΑΦΕΣ/ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ CPV Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. 13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

13%

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 1000 gr
15861000-1
(καφές) ΤΜΧ 3.000  8,50 € 25.500,00 €

2 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 200 gr 15861000-1
(καφές) ΤΜΧ 1.050  5,50 € 5.775,00 €

3 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250 gr
15861000-1
(καφές) ΤΜΧ 60  3,60 € 216,00 €

4 ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ                          
(κουτί 100 φακελάκια)  

15865000-9
(Αφεψήματα

βοτάνων)

ΤΜΧ
(κουτί)

180  4,60 € 828,00 €

5
ΤΣΑΪ  ΒΟΥΝΟΥ                      
(κουτί 10 φακελάκια)             

15865000-9
(Αφεψήματα

βοτάνων)
ΤΜΧ 1.200  0,80 € 960,00 €

6 ΧΑΜΟΜΗΛΙ                            
(κουτί 10 φακελάκια)             

15865000-9
(Αφεψήματα

βοτάνων)

ΤΜΧ
(κουτί)

750  0,60 € 450,00 €

7
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ                       
(κουτί 10 φακελάκια)             

15865000-9
(Αφεψήματα

βοτάνων)

ΤΜΧ
(κουτί)

600  0,70 € 420,00 €

8
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
400 gr

15842210-7
(ρόφημα

σοκολάτας)
ΤΜΧ 450  2,60 € 1.170,00 €

9
ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 
gr

15841000-5
(κακάο) ΤΜΧ 600  2,45 € 1.470,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 36.789,00 €
Φ.Π.Α.13%: 4.782,57 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 41.571,57 €
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 (Α-Β) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
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7Α - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ CPV Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

13%

1
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
COLA  1,5 lt

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ 450 1,15 € 517,50 €

2
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΓΚΑΖΟΖΑ 1,5 lt

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ 300 1,15 € 345,00 €

3
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΛΕΜΟΝΙΤΑ 1,5 lt

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ 300 1,15 € 345,00 €

4
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ            
1,5 lt (ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΠΛΕ)

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ 960 1,15 € 1.104,00 €

5 ΣΟΔΑ  330 ml                 
159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ  2100 0,35 € 735,00 €

6
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ COLA  
ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ             
(ΤΥΠΟΥ ZERO) 330 ml 

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ  3600 0,50 € 1.800,00 €

7
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ  COLA   
330 ml                             

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ  7500 0,50 € 3.750,00 €

8

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΠΛΕ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ      
330 ml                             

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ  18000 0,50 € 9.000,00 €

9

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 
ΚΟΚΚΙΝΗ  ΜΕ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ  330 ml     

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ  10500 0,50 € 5.250,00 €

10
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ  
ΛΕΜΟΝΙΤΑ 330 ml 

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ  9600 0,50 € 4.800,00 €

11
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΓΚΑΖΟΖΑ  330 ml 

159820000-5 
(αναψυκτικά)

ΤΜΧ  6000 0,50 € 3.000,00 €

12
ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500ml

159810000-8 
(Μεταλλικό 
νερό)

ΤΜΧ 2100 0,20 € 420,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 31.066,50 €
Φ.Π.Α.13%: 4.038,65 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 35.105,15 €
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7Β - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

Α/
Α

ΠΡΟΪΟΝ CPV Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

24%

1
ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ 
ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1,5 lt

15911000-7
(Οινοπνευματώδ

η ποτά)
ΤΜΧ 75 3,00 € 225,00 €

2
ΚΡΑΣΙ ΡΟΖΕ 
ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1,5 lt

15911000-7
(Οινοπνευματώδ

η ποτά)
ΤΜΧ 300 3,05 € 915,00 €

3
ΚΟΝΙΑΚ 3* 
ΜΠΟΥΚΑΛΙ 700 
ml 

15911000-7
(Οινοπνευματώδ

η ποτά)
ΤΜΧ 33 12,30 € 405,90 €

4

ΛΙΚΕΡ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΜΠΟΥΚΑΛΙ 700 
ml

15911000-7
(Οινοπνευματώδ

η ποτά)
ΤΜΧ 150 12,10 € 1.815,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 3.360,90 €
Φ.Π.Α.24%: 806,61 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
: 4.167,51 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α  :     505.470,27€  

1B:             1.400,70€  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       2  :     197.478,80€  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       3  :         111.870,00€  

KATH  ΓΟΡΙΑ       4  :     134.519,61€  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       5  :     160.683,74€  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       6  :           41.571,57€  

KATH  ΓΟΡΙΑ     7Α  :          35.105,15€  

7B:            4.167,51€  
                              

                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1.192.267,35€  
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

Όλα  τα  είδη  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  τις  δεδομένες  παραγγελίες  των  Τμημάτων
Προσχολικής Αγωγής, του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων ΚΑΠΗ του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι.
Ρέντη.
   Οι συσκευασίες να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.
Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται
με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους
που αναφέρονται  στον Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών και  Αντικειμένων κοινής χρήσης τις  ισχύουσες κτηνιατρικές,
υγειονομικές  και  κοινοτικές  διατάξεις  καθώς  και  τους  Κανονισμούς  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%
      
ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΨΙΛΟ 500 gr 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 πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΑΛΑΤΙ  ΡΙΖΑΤΟ 1  kg Να πληροί  τους  όρους του Κώδικα Τροφίμων και  ποτών και  τις  ισχύουσες Κοινοτικές  και
Υγειονομικές  Διατάξεις.  και  να  πληροί  τους  όρους  του  άρθρου  38  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 κιλού.
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg 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
πληροί 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 1kg.
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500  gr Το προϊόν να  πληροί 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 των 500 γρ.
ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ ΛΕΥΚΗ 250gr Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 250 γρ.
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ 160 gr-Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 84 του
Κώδικα  Τροφίμων και  ποτών και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις,  μόνο  γεύση βανίλια.   Θα
διατίθεται σε κουτί των 160 γρ.
ΑΡΤΥΜΑ ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΦΙΑΛΗ 330ML Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 40 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φιάλη pet των 330ml.
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΝΩ 55 γρ.- Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 87 του Κ.Τ.Π.
και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές Διατάξεις.  Τα αυγά θα είναι  ακέραια και  καθαρά,  ωοσκοπημένα Α΄
κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους άνω των 55 γρ. Ο έλεγχος του
βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά
θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες
ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λπ.).
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 250  gr Να πληροί  τους όρους του άρθρου 77 του Κώδικα Τροφίμων και  ποτών και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία των 250 γρ.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 410 gr Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο  85 του Κ.Τ.Π. και να
πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε μεταλλικά κυτία  των 410 γρ. και με εύκολο
άνοιγμα (easy open).
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ LIGHT 410 gr Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο  85 του Κ.Τ.Π. και να
πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε μεταλλικά κυτία  των 410 γρ. και με εύκολο
άνοιγμα (easy open).
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1 lt  Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα  80 και 85 του Κ.Τ.Π. και
να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε γυάλινη ή χάρτινη συσκευασία του 1 lt.
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΣΤ Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο  91 του Κ.Τ.Π. και να
πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φέτες για τοστ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 200 gr- Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 200 gr.

  ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ  ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ  1 kg -Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του
Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 kg.
ΔΑΦΝΗ 20  gr (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)-. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις-Να μην διατίθεται χύμα. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 20 γρ.
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ-ΜΕΛΙΟΥ Κ.Λ.Π 375 gr –Χωρίς προσθήκη
σοκολάτας, μελιού κ.λ.π. Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα- Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ.
ΔΥΟΣΜΟΣ 15gr-Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην διατίθεται χύμα. Θα διατίθεται σε κουτί ή σακουλάκι των 15gr.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ 5lt  
Το  προϊόν  να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  71  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις. Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) 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 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.  θα  διατίθεται  σε
συσκευασία των 5 λίτρων.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΓΝΗΣΙΟ) ΣΥΣΚ. 1lt Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 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.  θα  διατίθεται  σε
συσκευασία του 1lt.
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400 gr- Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ.
ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg- Λευκή, κρυσταλλική-Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις-Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 kg.
ΖΕΛΕ ΚΟΥΤΙ 200 γρ. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 200 γρ.
ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (σακουλάκι 400gr)-Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 139 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ.
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΡΥΖΑΚΙ 500  gr-Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 115 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1  lt Να πληροί τους όρους του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων
Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 lt.
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ  50  gr-  Να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  42  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 50 γρ.
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ ΦΑΚΕΛΟΣ  50  gr Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 50 γρ.
ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ 180 gr-Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. θα διατίθεται σε συσκευασία των 180 γρ.
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200  gr-  Το  προϊόν  να  πληροί  τους  όρους που αναφέρονται  στα  άρθρα 106  του  Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. θα διατίθεται σε συσκευασία των 200 γρ.

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 500 γρ.-Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 81 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.

ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300gr- Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. θα διατίθεται σε συσκευασία των 300 γρ.

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ - ΧΟΝΤΡΟ  500 gr- 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 σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

  θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ 50 gr Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 50 γρ.

  ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 γρ.  Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400γρ.
ΜΑΓΙΑ ΣΚΟΝΗ (3 ΦΑΚΕΛΛΑ  x 8gr) Να πληροί  τους  όρους που αναφέρονται  στο άρθρο 33  του Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 3 φακέλων x 8 γρ.
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500gr -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 σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

  θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
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  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6  500 gr- ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2  500 gr -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 σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. θα διατίθεται σε συσκευασία των
500 γρ.

  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο3  500  gr-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 σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

  θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 250  gr (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%),  να πληροί  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 γρ., να μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητά της σε trans λιπαρά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Θα διατίθεται σε συσκευασία κεσέ ή πακέτο των 250 γρ.

  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΑΠΕΡ 500 gr-Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία τάπερ των 500 γρ.

  ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΨΙΛΗ (φάκελος 10gr) gr Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 10 γρ.
ΜΑΧΛΕΠΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (φάκελος 8gr) Να πληροί  τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 8 γρ.
ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ 1kg- Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 κιλού.

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ 15 gr Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 15 γρ.
ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΚΟΥΤΙ  200  gr-  Να πληροί  τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε κουτί των 200 γρ.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ - ΜΠΕΡ 225 gr-Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 225 γρ.

  ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ 400gr- Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική των 400 γρ.
ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 gr, είναι το προϊόν που 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.  Θα διατίθεται  σε
συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 500 γρ.
ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ ΦΙΑΛΗ 350 gr -Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή
σταφίδα  και  να  πληροί  τους  όρους  που αναφέρονται  στο  άρθρο  39  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε φιάληpet των 350 gr.
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 400gr- Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 59 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

  Θα διατίθεται σε σακουλάκι 400gr.
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ 50 gr Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 50 γρ.
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 500γρ. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500γρ.
ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 500gr-Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

  Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚΕΛΟΣ 50  gr-Να πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  42  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκι των 50 γρ.
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr-Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr-Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 gr-Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ - ΨΙΛΟ 500gr-Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 108 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125  gr-Να πληροί  τους  όρους  που αναφέρονται  στο  άρθρο 59  του  Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 125 γρ.
ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  400gr-  Να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  59  του  Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ.
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ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ 300γρ. Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. . Θα διατίθεται σε συσκευασία των 300γρ.
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (ΠΕΛΤΕ) 28%-30% Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 410γρ.
ΤΡΙΜΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ 180  gr-Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 180 γρ.
ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 100 gr- Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 59 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 100 gr.
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙ - ΤΥΡΙ GOYDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ - ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ – 
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200γρ. ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ - ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΣΕ ΑΛΜΗ

  Όλα τα τυριά να είναι Α΄ 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 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.  Η  μεταφορά  των  τυριών  προς  τις  αποθήκες  των  Τμημάτων  θα  γίνεται  με
αυτοκίνητα  –  ψυγεία  τα  οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά  θερμόμετρα.  Τα  αυτοκίνητα  ψυγεία  θα  είναι  καθαρά  και
απολυμασμένα.  Η συσκευασία θα είναι   ανάλογα με τις  απαιτήσεις  του Τμήματος.  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.
Τα  προϊόντα να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΣΕ ΑΛΜΗ- Η φέτα να μην θρυμματίζεται κατά τον τεμαχισμό της. Θα διατίθεται σε συσκευασίες των
400γρ.-900γρ.-1kg. 
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙ Θα διατίθεται σε κομμάτι μόνο. 
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Θα διατίθεται τριμμένο μόνο.
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200γρ. Θα διατίθεται αυστηρά σε φέτες για τοστ συσκευασμένο.
ΤΥΡΙ GOYDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ Θα διατίθεται σε φέτες για τοστ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ 100 ΔΙΣΚΙΑ-Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 68 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 100 δισκίων.
ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ - ΨΙΛΕΣ 500gr-Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500
γρ.

  ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr-Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΦΥΛΛΟ ΚΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 600  gr-Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 62 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 600 γρ.

  ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500  gr-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 σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 250ml- 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 των 250ml.
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ-  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.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700 gr- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 700gr.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 720gr- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 720gr.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Β-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΑΝΘΟΝΕΡΟ ΣΠΡΕΫ 200ml- Κατάλληλο για τρόφιμα, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και να πληροί τους όρους του άρθρου 46 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε  συσκευασία των 200ml.
ΒΑΝΙΛΛΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 5 ΤΜΧ- Να πληρoί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Κώδικα Τροφίμων και
ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε σακουλάκι των 5 τμχ.
ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ-Να πληρoί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις, να είναι μη τοξικό προϊόν, επιτρεπόμενο για τρόφιμα. Θα διατίθεται σε συσκευασία για
βαφή 40 αυγών.
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ (ΒΑΖΟ  350gr) Να πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  33  του  Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις Θα διατίθεται σε βάζο των 350 γρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΑΠΑΚΙ - ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) θα διατίθεται αυστηρά για κιμά.
ΠΟΝΤΙΚΟΣ- ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) θα διατίθεται αυστηρά τεμαχισμένο με βάσει τα
δελτία των παραγγελιών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, καθώς επίσης να προέρχεται από μυϊκή γαστέρα.
Το κρέας θα είναι νωπό (εγχώριο), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί
κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με
τις παραγγελίες των Τμημάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν
νόμιμα, 48 ώρες πριν και  μέχρι (6) ημέρες, να έχει υποστεί  κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει  τις προβλεπόμενες
σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου. Η μεταφορά των κρεάτων προς τα Τμήματα θα γίνεται κάτω από
υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο
πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως
καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το
είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο.
Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με εξωτερικό
στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας,  όπως ακριβώς το  μεριδοποιημένο
κρέας,  θα προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα, θα έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει τις
προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ (Τ.65% Α΄) - Να  είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής. Να προέρχονται από υγιή  εγχώρια
κοτόπουλα και  να είναι   καλής θρεπτικής  κατάστασης να  έχουν  σφαγεί  σε  σύγχρονο  και   ελεγχόμενο  από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η
επωνυμία  θα αναφέρεται στις τεχνικές  προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί  και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες
να φέρουν  επ’ αυτών το ειδικό  καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία  παράδοσής τους
να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως.  Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας
πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαίμαξης, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα,
λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά, επίσης απαγορεύεται η προμήθεια τμημάτων πουλερικών.
Το κοτόπουλο θα πρέπει να παραδίδεται ολόκληρο ανεξάρτητα αν θα ζητάται ενδεχομένως ελαφρώς τεμαχισθέν.
ΚΑΠΑΚΙ – ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ -ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΗΝΩΝ-ΓΙΑ ΚΙΜΑ
Το κρέας θα είναι  νωπό (εγχώριο),  πρώτης ποιότητας,  υγιεινό,  φρέσκο,  θα φέρει  ανάλογο λίπος,  θα έχει  υποστεί
κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με τις
παραγγελίες του Τμήματος. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 48
ώρες πριν και μέχρι (6) ημέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του
κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου. Η μεταφορά των κρεάτων προς τα Τμήματα θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες
και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  Το σφάγιο πρέπει  να είναι
διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις
ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο
σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο. Το κρέας πρέπει να
προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5
εκατοστά. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας, όπως ακριβώς το  μεριδοποιημένο  κρέας, θα προέρχεται από
σφαγείο  που  λειτουργεί  νόμιμα,  θα  έχει  υποστεί  κρεοσκοπικό  έλεγχο  και  θα  φέρει  τις  προβλεπόμενες  σφραγίδες
Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ  - Να  είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής. Να προέρχονται από υγιή  εγχώρια κοτόπουλα
και να είναι  καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και  ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία
πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυμία  θα αναφέρεται
στις τεχνικές  προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί  και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν  επ’ αυτών το
ειδικό  καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία  παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε
(5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται
οι  μύες  της  κεφαλής,  το  ποντίκι,  πληγές  αφαίμαξης,  ζώνες  ενέσεων,  διάφραγμα,  λάπα  και  υπολείμματα  κρέατος
αποξεσμένα από οστά.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ – Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι ορθά παρασκευασμένος, σωστά ψημένος, η
διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη οσμή.
Θα  παραδίδεται  τρεις  ώρες  μετά  τον  εκκλιβανισμό  του  με  δικαιολογημένη  μόνο  τη  νόμιμη  αγορανομική
αυξομείωση ως προς το βάρος του. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
ΨΩΜΙ  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  - Ο υπό  παράδοση  άρτος  πρέπει  να  είναι  ορθά  παρασκευασμένος,  σωστά  ψημένος,  η
διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη οσμή.
Θα  παραδίδεται  τρεις  ώρες  μετά  τον  εκκλιβανισμό  του  με  δικαιολογημένη  μόνο  τη  νόμιμη  αγορανομική
αυξομείωση ως προς το βάρος του. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Τα φρούτα και λαχανικά θα είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, της εποχής, και θα  πληρούν τις  προδιαγραφές της Ε.Ε.
Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης
για να καταναλωθούν. Τα φρούτα  θα προσφέρονται σε συσκευασία μιας ή δύο σειρών και όχι σε  περισσότερες
σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται  η ποικιλία και η προέλευσή τους. Εφίσταται η
προσοχή  του  προμηθευτή  στο  δελτίο  αποστολής  και  στο  αντίστοιχο  τιμολόγιο  στο  οποίο  θα  πρέπει  να
αναγράφονται λεπτομερώς οι  χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου  είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας), ΜΗΛΑ: Στάρκιν,
Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν - Σμίθ, Μπέλφόρ, ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε -φετελ, κάιζερ κ.λπ.
Τα προϊόντα να  πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

   
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΑΡΑΚΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ -  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 1  kg - ΣΠΑΝΑΚΙ  ΠΑΚΕΤΟ 1  kg 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  αποκλειόμενης  απολύτως  της  προμήθειας  κατεψυγμένων  λαχανικών
κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Τα φασολάκια να μην εμπεριέχουν ίνες.
 H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία
θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. 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. 
Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 κιλού.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ -  ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ- Τα κατεψυγμένα ψάρια  θα  είναι  Α΄  ποιότητας,  κατεψυγμένα κατά
μονάδα (IQF) να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο)
με  τις  απαραίτητες  ενδείξεις  στα  ελληνικά  (ημ.  Κατάψυξης,  ημ.  Λήξης,  χώρα  προέλευσης  αρ.  Έγκρισης
εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε
κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι
ανάλογο με τις απαιτήσεις των Τμημάτων. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγου
σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
Θα  μεταφέρονται  στους  χώρους  των  Τμημάτων  με  αυτοκίνητα  –  ψυγεία  τα  οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά
θερμόμετρα,  θα  είναι  καθαρά  και  απολυμασμένα  και  τα  προϊόντα  θα  είναι  πρόσφατης  κατάψυξης  όταν  θα
παραδίδονται  στους  χώρους  των  Τμημάτων.  Τα  κατεψυγμένα  ψάρια  θα  συνοδεύονται  με  τα  κατάλληλα
πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές
Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΚΑΦΕΣ – ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 1000 gr- Το προϊόν να  πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 50 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Ο καφές ο ελληνικός θα πρέπει να είναι καβουρδισμένος, αλεσμένος,
συσκευασμένος, φυσικός, παραδοσιακός. Θα διατίθεται συσκευασία του 1 κιλού, αεροστεγώς κλεισμένη, κατάλληλη
για την μεταφορά και συντήρηση του  προϊόντος
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 200γρ. θα διατίθεται σε συσκευασία των 200 gr, αεροστεγώς κλεισμένη.
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250 γρ. θα διατίθεται σε συσκευασία των 250gr-αεροστεγώς κλεισμένη.
ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ (ΚΟΥΤΙ 100 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ) θα διατίθεται σε κουτί των 100 φακέλων.
ΤΣΑΪ  ΒΟΥΝΟΥ (ΚΟΥΤΙ 10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ) θα διατίθεται σε κουτί των 10 φακέλων.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ (ΚΟΥΤΙ 10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ) θα διατίθεται σε κουτί των 10 φακέλων.
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ (ΚΟΥΤΙ 10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ) θα διατίθεται σε κουτί των 10 φακέλων.
Τα προϊόντα να είναι σε φακελάκια συσκευασμένα χωρίς προσθήκη αρωμάτων για καθημερινή χρήση, σύμφωνα με
ΥΑ Α2-861 κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) /ΦΕΚ Β2044/22-8-
2013, ΚΤΠ όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της διεύθυνσης τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογής συστήματος  HACCP(ΦΕΚ
Β΄1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την
αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη). Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται το σύνολο
των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400γρ. θα διατίθεται σε συσκευασία των 400 gr
ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  250γρ. θα διατίθεται σε συσκευασία των 250 gr
Τα προϊόντα να  πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7A ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΠΟΤΑ Φ.Π.Α. 13%

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA 1,5  lt  -  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ 1,5  lt  -  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙΤΑ 1,5  lt-
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 1,5 lt (ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ-ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ)-Τα προϊόντα να  πληρούν τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 146 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα
αναψυκτικά ανθρακούχα και  μη πρέπει  να είναι  σε πλαστική φιάλη  PET. Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων
πρέπει  να  αναγράφεται  ευκρινώς και  δεν δύναται  να είναι  μικρότερη  των (6)  έξι  μηνών τουλάχιστον  από την
ημερομηνία παραλαβής τους. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία
πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. Θα διατίθενται σε  μπουκάλια πλαστικά pet του 1,5lt.
ΣΟΔΑ 330 ml - Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε κουτάκι των 330ml ή πλαστικό pet μπουκαλάκι των 330 ml.

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ  COLA  ΧΩΡΙΣ  ΖΑΧΑΡΗ  (ΤΥΠΟΥ  ZERO)  330  ml- Το  προϊόν  να   πληροί  τους  όρους  που
αναφέρονται στο άρθρο 146 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην περιέχει
ζάχαρη, η ημερομηνία λήξης των προϊόντων πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και δεν δύναται να είναι μικρότερη
των  (6)  έξι  μηνών  τουλάχιστον  από  την  ημερομηνία  παραλαβής  τους.  Επί  της  συσκευασίας  θα  πρέπει  να
αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
Θα διατίθεται σε κουτάκι των 330ml ή πλαστικόpet μπουκαλάκι των 330 ml.
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ  COLA  330 ml -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ  ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 330 ml- 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 330 ml - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙΤΑ 330 ml- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΓΚΑΖΟΖΑ 330  ml-  Τα προϊόντα να  πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 146 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Η ημερομηνία  λήξης  των προϊόντων πρέπει  να  αναγράφεται
ευκρινώς και δεν δύναται να είναι μικρότερη των (6) έξι μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους.
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό
και το προϊόν. Θα διατίθενται σε κουτάκι των 330ml ή πλαστικό petμπουκαλάκι των 330 ml.

ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500ml -Το προϊόν να  πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του
Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα διατίθεται  σε  πλαστικόpet μπουκαλάκι  των
500ml.

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Β ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΠΟΤΑ Φ.Π.Α. 24%

ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1,5 lt-ΚΡΑΣΙ ΡΟΖΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1,5 lt- ΚΟΝΙΑΚ 3* ΜΠΟΥΚΑΛΙ 700 ml
   ΛΙΚΕΡ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 700  ml- Τα προϊόντα να  πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο

άρθρο 144 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
  Το κρασί (λευκό-ροζέ) θα διατίθεται σε μπουκάλι 1,5lt (γυάλινο ή πλαστικό pet), όχι χύμα.
  Το κονιάκ θα είναι 3*, όχι χύμα και θα διατίθεται σε μπουκάλι των 700ml. 
  Το λικέρ θα διατίθεται σε διάφορες γεύσεις, όχι χύμα, σε μπουκάλι γυάλινο των 700ml.
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Συγγραφής Υποχρεώσεων

     Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Προσχολικής
Αγωγής,  για  την  σίτιση  των νηπίων και  βρεφών,  σε είδη παντοπωλείου,  κρεοπωλείου,  κατεψυγμένων,
οπωροπωλείου,  ειδών  ζαχαροπλαστικής  –  αρτοποιίας,  στην  προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  της
Δ/νσης Κοινωνικής  Προστασίας,  Ισότητας  και  Τρίτης  Ηλικίας για  την  σίτιση  των  απόρων πολιτών  του
Δήμου, σε είδη παντοπωλείου, κρεοπωλείου, κατεψυγμένων, ψωμιού καθώς και τις ανάγκες των κυλικείων
των Κ.Α.Π.Η. σε είδη παντοπωλείου, καφέδων και αφεψημάτων και αναψυκτικών και ποτών, για χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

    Η παράδοση των ποσοτήτων της παραπάνω προμήθειας θα γίνεται, με ευθύνη και δαπάνες του/της/των
προμηθευτή/τριας(-ών), τμηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στους χώρους που θα υποδεικνύονται
από τα Τμήματα των δύο Διευθύνσεων.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των €1.192.267,35 (ενός εκατομμυρίου,
εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων,  διακοσίων εξήντα  επτά  ευρώ και  τριάντα πέντε  λεπτών)  συμπ/νου του
Φ.Π.Α 13% και 24% ανάλογα το προϊόν.

Άρθρο  2ο

Ισχύουσες διατάξεις

        Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 περί « Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως

ισχύει.
4. Τις  διατάξεις  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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Τ.Α.΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 240/12-12-2012) για την ανάδειξη χορηγητών- προμηθευτών.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  Α/14708/08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

     Άρθρο  3ο

Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Η Τεχνική έκθεση.
β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Οι Οικονομικές Προσφορές
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Άρθρο  4ο

Προσφορές
Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να συμμετάσχουν στο σύνολο κάθε κατηγορίας ή στο σύνολο ολόκληρης της
προμήθειας. 

Άρθρο  5ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη.

Άρθρο  6ο

Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της
οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα
της  σύμβασης  υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  Φ.Π.Α.,  του/των  προσφερομένου/ων
τμήματος/των.  Δεν  απαιτείται εγγύηση  συμμετοχής  σε  διαδικασίες  σύναψης  συμφωνιών-πλαίσιο,
δυναμικού συστήματος αγοράς, συνοπτικού διαγωνισμού, απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής
από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.   

Άρθρο  7ο

Κατακύρωση- Σύναψη σύμβασης
Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα οικονομικό
φορέα εκτός από τον/την/τους/τις προσωρινό/ή/ούς/ές προμηθευτή/τρια/ές/τριες, με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.
Τα  έννομα αποτελέσματα  της  απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως  η  σύναψη της  σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον/την/τους/τις προσωρινό/ή/ούς/ές 
προμηθευτή/τρια/ές/τριες, εφόσον οι τελευταίοι/ες υποβάλει(-ουν) επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή
προσκαλεί τον/την/τους/τις ανάδοχο/ους να προσέλθει(-ουν) για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο/η/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει(-ουν)
να  υπογράψει(-ουν)  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,
κηρύσσεται(-ονται)  έκπτωτος/οι,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής
του/της/τους  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον/τους  προσφέροντα/οντες  οικονομικό/ούς  φορέα/είς  που
υπέβαλε(-αν)  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν
κανένας/καμία από τους/τις προσφέροντες/ουσες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του
Ν. 4412/2016.
Να σημειωθεί  ότι  απαιτείται  η  κατάρτιση αυτοτελών σχεδίων συμβάσεων με έκαστη Δ/νση στην οποία
αφορά η προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, η υπογραφή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα
του οργάνου εκπροσώπησης εκάστου συμβαλλόμενου προσώπου.
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Άρθρο  8ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο  οικονομικός  φορέας  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί
του συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και  κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου  της  σύμβασης και  την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων
μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

                                                           Άρθρο  9ο

                                                   Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή της  προμήθειας   θα  γίνεται  τμηματικά  με  βάσει  τις  ανάγκες  των  φορέων,  παρουσία  της
αρμόδιας Επιτροπής  (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 208 του Ν.
4412/2016.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

 Να παραλάβει το υλικό
 Να παραλάβει  το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις  τεχνικές προδιαγραφές της

σύμβασης
 Να απορρίψει το υλικό.

           Άρθρο  10ο

Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 ο/η προμηθευτής/τρια κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος/η
από την  ανάθεση  που έγινε  στο όνομα του/της  και  από κάθε  δικαίωμα  που απορρέει  από αυτήν,  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, β) σε περίπτωση δημόσιας
σύμβασης  προμηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα  συμβατικά  υλικά  ή  δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του/της δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ως άνω Νόμου.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου
οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά,  οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β)  Είσπραξη  εντόκως  της  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον/την  έκπτωτο/η  από  τη  σύμβαση
προμηθευτή/τρια είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής  από  τον/την  προμηθευτή/τρια  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  κήρυξής
του/της ως εκπτώτου/ης, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από
την  ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της  επιστροφής  της,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  επιτόκιο  για  τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του/της προμηθευτή/τριας από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Ο/η  προμηθευτής/τρια  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  204  του  Ν.
4412/16) μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και  να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
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στοιχεία. 

Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του Ν. 4412/2016).

Άρθρο  11ο

Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο/η/οι  προμηθευτής/τρια/ές/τριες  υπόκειται(-νται)  σε  όλες  τις  νόμιμες  κρατήσεις  και  φόρους,  βάσει  των
κείμενων διατάξεων,  πλην του Φ.Π.Α.,  ο  οποίος  βαρύνει  την  αναθέτουσα αρχή,  ως και  σε κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

         Άρθρο  12ο

          Πληρωμές
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται για το  100% της συμβατικής αξίας των κάθε φορά παραδοθέντων
υλικών,  αφού  υπογραφούν  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή  που
συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθ. 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 208 του Ν.
4412/2016.  
Η πληρωμή του συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των νόμιμων παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                      ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                  ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕ - Α΄                    ΔΑΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ - Α΄
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	Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας ενός είδους και η δυνατότητα τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων προμηθειών ή ακόμη και σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων ή παράτασης αυτών.
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