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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείµενο της παρούσας οικονοµικής µελέτης είναι η κάλυψη των Αναγκών της
Παιδικής Εξοχής Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. 
Ο  προϋπολογισµός  της  µελέτης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  66.438,82  €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6482.002
Αναλυτικά η προµήθεια έχει ως εξής :
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια των παρακάτω προϊόντων:
• Ελαιόλαδου µε ποσοστό έκπτωσης

• Αυγών µε χαµηλότερη τιµή

• Ειδών Μαναβικής µε ποσοστό έκπτωσης

• Κρεάτων εγχωρίων µε ποσοστό έκπτωσης

• Κρεατικών εγχωρίων (λουκάνικα – χοιρινά σουβλάκια ) µε ποσοστό έκπτωσης

• Αναψυκτικών µε χαµηλότερη τιµή

• Εµφιαλωµένου νερού µε χαµηλότερη τιµή

• Κατεψυγµένων προϊόντων µε ποσοστό έκπτωσης

• Κατεψυγµένων προϊόντων µε χαµηλότερη τιµή

• Παγωτών µε χαµηλότερη τιµή

• Ειδών Παντοπωλείου µε χαµηλότερη τιµή

• Άρτου µε χαµηλότερη τιµή

Όλα τα προς προµήθεια είδη και οι ποσότητες τους, αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 66.438,82 €  µε τον αντίστοιχο ανά
κατηγορία Φ.Π.Α.
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από πρόχειρο διαγωνισµό και
κατάθεση  σφραγισµένων  προσφορών.  Κριτήριο  κατακύρωσης  αποτελεί  εφόσον
υπάρχει συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις  (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής
πώλησης όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της
∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων - Τµήµα Εµπορίου,  για τα είδη
µε τη χαµηλότερη τιµή η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που
θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου
ζωής τους κατά την παράδοση να µην έχουν ελαττώµατα και οι φυσικοχηµικές τους
ιδιότητες τους να είναι αυτές που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.

Ισχύουσες διατάξεις:
Το  άρθρο  209  του  Ν.  3463/06  ∆.Κ.Κ.  Ν.  2286/95  Υ.Α.  11389/93  ΕΚΠΟΤΑ
Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της   Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης



∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου
278 Κώδικας τροφίµων και ποτών ΦΕΚ 788/87.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Χανιά 25.06.2014                                                                  Χανιά 25.06.2014

Η Προϊσταµένη ∆/νσης                                                         Μαρµαριτσάκη Μαρία

   Πετράκη Αθηνά
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Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της     Παιδικής Εξοχής -  
Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Κ.Α.  15.6482.002 ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΡΤΟΥ κλπ)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  Άρθρο 1ο

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια των παρακάτω προϊόντων:

Ελαιόλαδου µε ποσοστό έκπτωσης

Αυγών µε χαµηλότερη τιµή

Ειδών Μαναβικής µε ποσοστό έκπτωσης

Κρεάτων εγχωρίων µε ποσοστό έκπτωσης

Κρεατικών εγχωρίων (λουκάνικα – χοιρινά σουβλάκια) µε ποσοστό   έκπτωσης

Αναψυκτικών µε χαµηλότερη τιµή

Εµφιαλωµένου νερού µε χαµηλότερη τιµή

Κατεψυγµένων προϊόντων µε ποσοστό έκπτωσης

Κατεψυγµένων προϊόντων µε χαµηλότερη τιµή

Παγωτών µε χαµηλότερη τιµή.

Ειδών Παντοπωλείου µε χαµηλότερη τιµή.

Άρτου µε χαµηλότερη τιµή.

Όλα τα προς προµήθεια είδη και οι ποσότητες τους, αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό  66.438,82  € µε τον αντίστοιχο ανά
κατηγορία Φ.Π.Α.

Άρθρο 2ο

Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται
από τη νοµοθεσία και µε κριτήρια κατακύρωσης:

1. Τη χαµηλότερη τιµή επί των τιµών του αναλυτικού τιµολογίου επί των ειδών που
περιλαµβάνονται  στους  πίνακες  2,  5α,  5β,  6β,  7,  8α,  8β,  9  του  ενδεικτικού
προϋπολογισµού της παρούσης µελέτης.

2. Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη µέση τιµή Λιανικής, για τα είδη



που  περιλαµβάνονται  στους  πίνακες  1,3,4α,  4β,6α,  του  ενδεικτικού
προϋπολογισµού της παρούσης µελέτης.

Άρθρο 3ο

Αµέσως  µετά  την  επίσηµη  κατακύρωση  του  αποτελέσµατος  ο  ανάδοχος  της
προµήθειας θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης και οφείλει, προσερχόµενος
για την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει και την απαιτούµενη εγγυητική
για την καλή εκτέλεση της προµήθειας. Ο υπογράφων τη σύµβαση ανάδοχος πρέπει
απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι τα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές.

Άρθρο 4ο

Με την  υπογραφή του  συµφωνητικού  θα  καθορισθεί  και  ο  χρονολογικός  τρόπος
παράδοσης  των  ειδών,  στις  εγκαταστάσεις  της  Παιδικής  Εξοχής  -  Κατασκήνωσης
Καλαθά Χανίων στο Ακρωτήρι.
Σε  περίπτωση  υπερβάσεων  επιβάλλονται  ποινικές  ρήτρες
σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

 Άρθρο 5ο

Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω:
Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την 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  αµέσως µετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας. Στη συνέχεια θα
εκδίδονται  ισόποσα  χρηµατικά  εντάλµατα  πληρωµής  συνοδευόµενα  µε  όλα  τα
απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραδίδονται προς εξόφληση. Τα σχετικά τιµολόγια,
θα παραδίδονται µόνο στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Χανίων.

Άρθρο 6ο

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται για: ατυχήµατα, ζηµιές, φόρους, τέλη, χαρτόσηµα, χωρίς
καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ
Τ.Α.∆.Κ.Υ. (αναλ. 1,50% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ & 0,50% ΤΑ∆ΚΥ- ΤΠ∆Υ), Χαρτόσηµο
2% επί του ΤΑ∆ΚΥ και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου και κράτηση
0,10/% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων –  ΟΓΑ+ΧΑΡΤ.
3,6% του 0,10 %.

Άρθρο 7ο

Η  παράδοση  των  ειδών  θα  γίνεται  στις  εγκαταστάσεις  της  Παιδικής  Εξοχής  -
Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων στο Ακρωτήρι, µε δαπάνες και µεταφορικά µέσα του
προµηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς καθαρά και απολυµασµένα όπως ορίζονται
από την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτία
αποστολής στα οποία θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόµενα από τον ΚΒΣ και τις
ισχύουσες  αγορανοµικές  διατάξεις.  Σε  περίπτωση  που  η  Επιτροπή  Παραλαβής
αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων
ειδών  των  παραδιδόµενων  από  τον  προµηθευτή  ή  εάν  διαπιστώσει  ότι  ένα  ή
περισσότερα είδη  δεν  πληρούν τους  όρους  συσκευασίας,  τους  όρους  διακήρυξης
δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις
προδιαγραφές  κ.λ.π.,τότε  η  Επιτροπή  Παραλαβής  έχει  το  αποκλειστικό  και
αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή να ζητήσει για τα είδη αυτά
την άµεση αντικατάσταση τους. Χρόνος παράδοσης από την παραγγελία ορίζεται µία



ηµέρα,  σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα
άρθρα 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

 Άρθρο 8ο

Ο  προµηθευτής  εγγυάται  ότι  το  σύνολο  των  προσφερόµενων  τροφίµων  θα  είναι
άριστης  ποιότητας,  σύµφωνα  µε  τους  όρους  και  τις  σχετικές  προδιαγραφές  της
µελέτης και των επισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά  που  προβλέπουν  οι  όροι  αυτοί,  είναι  απαλλαγµένα  από  ξένα
σώµατα,  προσµίξεις  κ.λ.π.  και  ότι  είναι  κατάλληλα  από  κάθε  πλευρά  για
κατανάλωση. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν
διαπιστώσει  ότι  παραβιάζονται  οι  παραπάνω  διαβεβαιώσεις  του  προµηθευτή.  Ο
προµηθευτής  έχει  την  υποχρέωση  ν’  αντικαταστήσει,  ύστερα  από  αίτηση  της
Υπηρεσίας  κάθε  ποσότητα  τροφίµου  που  προµήθευσε,  µέσα  σε  δύο  εργάσιµες
(2)ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες
επιστροφής  στον  προµηθευτή  των  ακατάλληλων  τροφίµων  και  αποστολής  στην
Υπηρεσία  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 θα είναι
υπόλογος  έναντι  του  νόµου  για  τυχόν  αστικές  ή  άλλες  ευθύνες.  Ο  ∆ήµος
επιφυλάσσεται  να  ασκήσει  κάθε  δικαίωµά  του  σε  βάρος  του  προµηθευτή.  Αν  ο
προµηθευτής  καταστεί  υπότροπος  µε  την  προµήθεια  ακατάλληλων  τροφίµων,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε όλες τις νόµιµες
συνέπειες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Χανιά 25.6.2014                                                         Χανιά 26.6.2014

Η Προισταµένη ∆/νσης                                                Μαρµαριτσάκη Μαρία

    Πετράκη Αθηνά
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Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής -
Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.
Κ.Α.  15.6482.002  ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΡΤΟΥ κλπ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Προµήθεια Ελαιολάδου (µε ποσοστό έκπτωσης) 
      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Ελαιόλαδο για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής
Κατασκήνωσης.

β. Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της Κατασκήνωσης

γ. Το Ελαιόλαδο, πρέπει να είναι εγχώριο, Α’ Ποιότητας τύπου Έξτρα Παρθένο

δ. Το προϊόν, θα παρέχεται σε συσκευασίες των πέντε (5) λίτρων.

ε. Το Ελαιόλαδο, θα πρέπει να είναι ποιότητας «Έξτρα Παρθένο», να πληροί τους
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε περί τροφίµων, ισχύουσες
διατάξεις.

Θα πρέπει να είναι µε άµεµπτη γεύση και οξύτητα όχι ανώτερη του προβλεποµένου.

2.Προµήθεια Αυγών (Χαµηλότερη τιµή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως αυγά.

β. Τα  αυγά,  θα  παραγγέλνονται  1  ηµέρα πριν  την  παράδοσή  τους  και  θα

παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της Κατασκήνωσης στον Καλαθά.

γ. Θα είναι ποιότητας Α’,  Ωοσκοπηµένα,  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.λ.π.),θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελλ. Νοµοθεσίας

3. Προµήθεια Ειδών Μαναβικής (µε ποσοστό έκπτωσης)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται είδη Μαναβικής

β. Τα προϊόντα πρέπει να είναι εγχώρια και θα παραγγέλλονται  1  ηµέρα πριν την

παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της Κατασκήνωσης



στον Καλαθά.

Τα προς προµήθεια είδη οπωροπωλείου θα πρέπει να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης
συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα ή άλλα
παράσιτα και ασθένειες χωρίς µώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από παγετό. 
Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγµένα από χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων
και φυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά και
µεταχείριση  και  να  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  της  καταναλώσεως.  Να  µην
εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.
Να  διατίθενται  κατά  είδος  και  ποιότητα,  χωρίς  αναµείξεις  διαφόρων  ποιοτήτων,
ανεξάρτητα ποικιλίας. Να µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο
και  θα  παραδίδονται  χωριστά  τα  φρούτα  από  τα  λαχανικά  σε  σακούλες
οπωροπωλείου  ανά  είδος  και  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  αγορανοµικές
διατάξεις.
Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά
µέσα. Τα ∆ελτία Αποστολής, που θα συνοδεύουν τα προϊόντα θα παραδίδονται στην
Κατασκήνωση, ενώ τα Τιµολόγια, θα παραδίδονται µόνο στο Γραφείο Προµηθειών του
∆ήµου Χανίων.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή.
Σε  περίπτωση  που  η  Επιτροπή  Παραλαβής,  αµφιβάλλει  για  την  ποιότητα,  την
κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών των παραδιδόµενων από τον
προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους
συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του
κώδικα  τροφίµων,  τις  προδιαγραφές  και  λοιπές  προϋποθέσεις,  εκ  των
παραδιδόµενων  από  τον  προµηθευτή,  τότε  η  Επιτροπή  Παραλαβής,  έχει  το
αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα, να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη.

4α Προµήθεια κρεάτων εγχωρίων(µε ποσοστό έκπτωσης)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Νωπά κρέατα και 
κοτόπουλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

β. Το προϊόν θα παραδίδεται σε ψυγεία της Κατασκήνωσης 
στον Καλαθά δύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν 
συµφωνίας της µία (1) ηµέρας, κατά τις µεσηµβρινές ώρες, 
κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο.

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

δ.  Όπου  αναφέρεται  µοσχάρι,  είναι  το Βόειο  κρέας,  το  οποίο
πρέπει  να  είναι,  από νεαρό  ζώο  ηλικίας,  άνω  των 12 µηνών
έως 24 µηνών.

ε.  Το κοτόπουλο πρέπει να είναι τύπου 65% Α’ ποιότητας και
κατά προτίµηση βάρους περίπου δύο κιλών.

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

ζ.  Τα  µεταφορικά  µέσα  θα  διαθέτουν  επαρκή  ψύξη,  ώστε  τα



προϊόντα να είναι αναλλοίωτα.

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

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

4β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ(λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια ) (µε
ποσοστό έκπτωσης) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α.  Το  προς  προµήθεια  είδος  αναφέρεται  ως  Κρέατα  (Λουκάνικα  -  Χοιρινά
Σουβλάκια).

Το προϊόν θα παραδίδεται σε ψυγεία της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στον Καλαθά
δύο  (2)  φορές  την  εβδοµάδα  (κατόπιν  συµφωνίας  της  µίας  ηµέρας),  κατά
προτίµηση τις µεσηµβρινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο.

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

β.  Τα σουβλάκια να είναι από φρέσκο χοιρινό κρέας Α’  ποιότητας και να είναι
φρεσκοκοµµένα, µε βάρος τουλάχιστον 80 γραµµάρια.

γ. Τα λουκάνικα πρέπει να είναι τύπου Φρανκφούρτης.

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

ε.  Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη,  ώστε  τα προϊόντα να είναι
αναλλοίωτα.

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

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

5α Προµήθεια Αναψυκτικών (µε χαµηλότερη τιµή) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Αναψυκτικά.

β. Τα αναψυκτικά, θα παραγγέλνονται 1 ηµέρα πριν την
παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης
της Κατασκήνωσης στον Καλαθά. 

γ.  Ο  φυσικός  χυµός  θα  πρέπει  να  είναι  σε  συσκευασίες
tetrapack  που  θα  το  διατηρούν  προστατευµένο  και
αναλλοίωτο.



δ.  Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται  µε καθαρισµένα και
απολυµασµένα  µεταφορικά  µέσα,  µε  τη  µέγιστη
θερµοκρασία που θα αναπτύσσεται κατά τη µεταφορά τους,
να  µην  υπερβαίνει  τη  θερµοκρασία  που  καθορίζουν  οι
κείµενες Υγειονοµικές διατάξεις.

ε.  Τα ∆ελτία Αποστολής,  που συνοδεύουν τα προϊόντα,  θα
παραδίδονται  στην  Κατασκήνωση,  ενώ  τιµολόγια,  θα
παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών.

στ.  Οι  τιµές  µονάδος  του  συµβατικού  τιµολογίου,  είναι
σταθερές  και  αµετάβλητες  σε  όλη  τη  διάρκεια  της
προµήθειας.

ζ.  Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας,  ορίζεται  στις  δύο (2)  φορές  την
εβδοµάδα, κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον
Αποθηκάριο.

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

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

5β Προµήθεια Φιάλες νερό ( µε χαµηλότερη τιµή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως νερό εµφιαλωµένο.

β. Το εµφιαλωµένο νερό θα παραδοθεί στο χώρο της Αποθήκης της Κατασκήνωσης

στον Καλαθά.

γ. Η µεταφορά των φιαλών του νερού θα γίνει µε καθαρισµένα και απολυµασµένα
µεταφορικά  µέσα,  µε  τη  µέγιστη  θερµοκρασία  που  θα  αναπτύσσεται  κατά  τη
µεταφορά τους, να µην υπερβαίνει τη θερµοκρασία που καθορίζουν οι κείµενες
Υγειονοµικές διατάξεις.  Τα ∆ελτία  Αποστολής,  που  συνοδεύουν  τα  προϊόντα,  θα
παραδίδονται  στην  Κατασκήνωση,  ενώ  τιµολόγια,  θα  παραδίδονται,  µόνο στο
Γραφείο Προµηθειών.

δ. Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε
όλη τη διάρκεια της προµήθειας.

ε. Ο χρόνος  παράδοσης των ειδών προµήθειας,  ορίζεται  στις  δύο (2)  φορές την

εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας της µίας ηµέρας, κατά τις πρωινές ή απογευµατινές

ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο.

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

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



6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ   ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6α ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  (µε ποσοστό    έκπτωσης)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγµένα τρόφιµα.

β Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης.

γ.  Τα  κατεψυγµένα  προϊόντα  του  πίνακα  6α θα  είναι  Α'  ποιότητας,  θα  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.

δ.Τα ψάρια  θα είναι  τυποποιηµένα  κατά  ίδια  µεγέθη  και  το  βάρος  του  κάθε
ψαριού θα είναι ανάλογο µε τις απαιτήσεις της Κατασκήνωσης. Τα χορηγούµενα
είδη κατεψυγµένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύµφωνα µε το σχετικό
Προεδρικό ∆ιάταγµα.
ε. Θα µεταφέρονται προς τις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης από τις οποίες θα
γίνονται οι παραγγελίες µε αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά
θερµόµετρα,  θα  είναι  καθαρά  και  απολυµασµένα  και  τα  προϊόντα  θα  είναι
πρόσφατης  κατάψυξης  όταν  θα  παραδίδονται  και  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε
ισχύουσες  κτηνιατρικές  Υγειονοµικές  και  Κοινοτικές  ∆ιατάξεις  και  τον  Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών.

6β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ( µε χαµηλότερη τιµή )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγµένα τρόφιµα.

β. Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης.

γ.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. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg.

δ.  H µεταφορά των  εν  λόγω προϊόντων  θα γίνεται  µε καθαρά,  απολυµασµένα
µεταφορικά µέσα -  ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα.  Θα
µεταφέρονται προς τους χώρους της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης από τις οποίες θα
γίνονται οι παραγγελίες µε αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά
θερµόµετρα, θα είναι καθαρά και απολυµασµένα.

7)  Προµήθεια Παγωτών (µε χαµηλότερη τιµή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Παγωτά



β. Τα  Παγωτά  θα  παραγγέλνονται  2  ηµέρες  πριν  την  παράδοσή  τους  και  θα

παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της Κατασκήνωσης στον Καλαθά.

γ. Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άµεσης κατανάλωσης

δ. Η  Μεταφορά  των  ειδών  θα  γίνεται  µε  καθαρισµένα  και  απολυµασµένα
µεταφορικά µέσα, τα οποία να διαθέτουν ψυγεία. 

ε.  Τα ∆ελτία  Αποστολής,  που  συνοδεύουν  τα  προϊόντα,  θα  παραδίδονται  στην
Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών.

στ. Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες
σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας.

ζ. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας,  ορίζεται  στη µία (1)  φορά την

εβδοµάδα  (κατόπιν  συµφωνίας  της  ηµέρας  παράδοσης,  κατά  τις  πρωινές  ή

απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο.).

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

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

8)  Προµήθεια  ειδών  Παντοπωλείου  (µε  χαµηλότερη
τιµή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

 α.  Το  προς  προµήθεια  είδος  αναφέρεται  ως  είδη
παντοπωλείου. Τα είδη Παντοπωλείου θα παραγγέλνονται  1
ηµέρα πριν  την  παράδοσή  τους  και  θα  παραδίδονται  στο
χώρο  της  Αποθήκης  της  ∆ηµοτικής  Κατασκήνωσης  στον
Καλαθά.

β.  Θα  είναι  καλής  ποιότητας,  πρόσφατης  παραγωγής  και
άµεσης  κατανάλωσης  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  τους,
όπως αναφέρονται παρακάτω.

γ.  Η  µεταφορά  των  ειδών  θα  γίνεται  µε  καθαρισµένα  και
απολυµασµένα  και  όπου  απαιτείται  µε  ψύξη,  µεταφορικά
µέσα. Τα ∆ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα
παραδίδονται  στην  Κατασκήνωση,  ενώ  τα  τιµολόγια,  θα
παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών.

δ.  Οι  τιµές  µονάδος  του  συµβατικού  τιµολογίου,  είναι
σταθερές  και  αµετάβλητες  σε  όλη  τη  διάρκεια  της
προµήθειας.

ε.  Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στις
δύο  (2)  φορές  την  εβδοµάδα,  κατά  τις  πρωινές  ή
απογευµατινές  ώρες,  κατόπιν  συνεννοήσεως  µε  τον
Αποθηκάριο.



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

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

                            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1.  ΑΛΕΥΡΙ  : Να  είναι  από  σιτάρι  και  για  όλες  τις  χρήσεις
αποκλειστικά  και  µόνο  το  προϊόν  της  άλεσης  υγιούς  σίτου
βιοµηχανικά καθαρισµένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.
Το προϊόν  να  πληροί  τους  όρους  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές  και  Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε
συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.

2. ΣΦΟΛΙΑΤΑ: Να είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής
κατασκευής  µε  αναγραφόµενες  προδιαγραφές  και  ηµεροµηνία
λήξης. Η µεταφορά θα γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα
φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται
η θερµοκρασία µεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία
θα  είναι  καθαρά  και  απολυµασµένα  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.

3.  ΦΑΡΙΝΑ  :  Να  είναι  σε  συσκευασία  500  γρ.  µε  συσκευασία
αναλλοίωτη  µε  ηµεροµηνία  λήξης,  όχι  υγροποιηµένο  ή
σβολιασµένο, που δεν θα έχει καµιά µυρωδιά ή έντοµα.

4. ΑΛΑΤΙ: 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
θολότητα και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.

5.  ΗΛΙΕΛΑΙΟ: Να πληροί τους όρους του Άρθρου 73 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Να είναι
συσκευασµένο σε  κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό.

6.  ΖΑΧΑΡΗ: Πρέπει  να  είναι  ψιλή,  λευκή,  κρυσταλλική  Α’
ποιότητας, µε αναγραφόµενη προέλευση. Να πληροί τους όρους
που  αναφέρονται  στο  άρθρο  63  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές  και  Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Να  διατίθεται  σε
συσκευασία του 1 Kg.

7. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ( Κανέλλα - ∆άφνη - ∆υόσµος - Κύµινο - Ρίγανη -
Σκόρδο σκόνη - Πιπέρι µαύρο - Μοσγοκάρυδο): Να πληρούν τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές  και  Υγειονοµικές  διατάξεις.  Η  συσκευασία  να  είναι
σύµφωνη  µε  αυτή  που  αναγράφεται  στον  ενδεικτικό
προϋπολογισµό.

8. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ: Θα είναι από 100% σκληρό σίτο.

9.  ΝΙΦΑ∆ΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ : Θα είναι συσκευασµένα σε ειδική
χάρτινη συσκευασία των 500 γραµµαρίων και θα αναγράφονται οι



παρακάτω ενδείξεις:

Α. Ηµεροµηνία λήξης
Β. Σύνθεση του προϊόντος
Γ. περιεκτικότητα σε βιταµίνες

10. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο Άρθρο 142 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών,

11. Όσπρια:  Το  προϊόν  να  είναι  Α'  ποιότητας  Ελληνικής
προέλευσης (φακές ψιλές-χοντρές) και να πληροί τους όρους που
αναφέρονται  στο  άρθρο  121  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές  και  Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε
συσκευασία του 1 Kg.

12.  ΣΟΚΟΛΑΤΑ  ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ  Η  συσκευασία  δεν  πρέπει  να
είναι  χτυπηµένη  ή  τσαλακωµένη.  Να  πληρούν  τους  όρους  του
κώδικα τροφίµων και ποτών

13.  ΤΡΙΜΕΝΗ  ΦΡΥΓΑΝΙΑ  -  ΨΩΜΙ  ΓΙΑ  ΤΟΣΤ  -  ΨΩΜΙ  ΓΙΑ
ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ

Τα  προϊόντα  θα  πληρούν  τις  διατάξεις  του  Κ.Τ.  Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.
14. ΚΑΦΕΣ: Να είναι Ελληνικού Τύπου, να είναι καλής ποιότητας
και να πληροί τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.

15.  ΚΑΦΕΣ τύπου ΝΕΣ: Να είναι Α’ Ποιότητας στιγµιαίος καφές
και να πληροί τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.

16.ΚΑΚΑΟ: Πρέπει  να  λαµβάνεται  από  κονιοποίηση
καθορισµένων αποφλοιωµένων και καβουρδισµένων κυαµάτων και
να  περιέχει  βούτυρο  κακάο  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  20%
υπολογιζόµενο επί ξηράς ουσίας και νερό 9% κατά ανώτατο όριο.
Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον όπου η
θερµοκρασία να µην υπερβαίνει τους 18° C και η σχετική υγρασία
να είναι 40-55%.

17. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ- ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ

1.  Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και
όλες τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις

18. ΞΥ∆Ι: Να προέρχεται µόνο από οξική ζύµωση του κρασιού, να
προέρχεται  από  χλωρά  σταφύλια  ή  από  ξερή  σταφίδα  και  να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 39 του Κ.Τ. Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.

19.  ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α: Αυτή  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητος
φτιαγµένη από ζάχαρη και φρέσκα φρούτα σε ποσοστό 40% και
άνω και να πληροί τους όρους της σχετικής εγκυκλίου του Γ.Χ.Κ.

20.  ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ :Πρέπει να είναι παρασκευασµένη
από πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας. Η συσκευασία πρέπει να
είναι  κλεισµένη  αεροστεγώς.  Πρέπει  κατά  την  παραγωγή  και
αποθήκευση του προϊόντος, να τηρούνται όλες οι απαραίτητης από
το  νόµο διαδικασίες  για  την αποφυγή φυσικών,  βιολογικών  και
χηµικών κινδύνων.

21.ΜΕΛΙ : Πρέπει να πληροί τους κανόνες ορθής µελισσοκοµικής
πρακτικής  για  την  παραγωγή  προϊόντων  που  µπορούν  να
καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Πρέπει να φυλάσσεται σε µέρος
σκιερό και δροσερό µε θερµοκρασία <25° C. Περιεκτικότητα σε
φρουκτόζη και γλυκόζη πρέπει  να είναι  > 45g/100g προϊόντος.
Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη να είναι < 5g/100g προϊόντος. Το
υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για τρόφιµα. Η
υφή πρέπει να είναι ρευστή, παχύρρευστη._Το χρώµα πρέπει να
είναι σχεδόν άχρωµο έως καφέ σκούρο.



22. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ - ΜΟΥΣ - ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ - ΖΕΛΕ:
Η συσκευασία δεν πρέπει να είναι χτυπηµένη ή τσαλακωµένη. Το
προϊόν  πρέπει  να  είναι  σφραγισµένο  στη  συσκευασία  για  να
αποφεύγεται  οποιαδήποτε  επαφή  του  µε  το  περιβάλλον._Να
πληρούν  τους  όρους  του  κώδικα  τροφίµων  και  ποτών,
συσκευασµένα σε κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται στον
Ενδεικτικό προϋπολογισµό.

23.  ΚΟΜΠΟΣΤΑ -  ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ :  Η πρώτη ύλη πρέπει  να
είναι  καλής  ποιότητας  και  εξαιρετικής  νωπότητας,  µε  ποσοστό
ζάχαρης  14-16%.  Το  προϊόν  δεν  πρέπει  να  περιέχει  παθογόνα
µικρόβια ή µύκητες, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύµωση
του περιεχοµένου, και θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους
που  αναφέρονται  στο  άρθρο  133  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις

24.  ΠΟΥΡΕΣ: Πρέπει να είναι από πατάτες επιλεγµένης σοδειάς,
ελεγχόµενης  καλλιέργειας,  µε  όλα  τα  θρεπτικά  συστατικά  της
πατάτας και τη φυσική της γεύση.

25.  ΡΥΖΙ  : Το  προϊόν  να  είναι  Α'  ποιότητας  (καρολίνα,  γλασέ,
κίτρινο  για  πιλάφι  κ.λπ.)  και  να  πληροί  τους  όρους  που
αναφέρονται  στο  άρθρο  101  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές  και  Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε
συσκευασία των 500 γρ.

26. Γάλα πλήρες συµπυκνωµένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα
του  οποίου  η  κατά  βάρος  περιεκτικότητα  σε  λιπαρά  είναι
τουλάχιστον  7,5  και  σε  ολικό  στερεό  υπόλειµµα  γάλακτος
τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του
Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές
∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ.
σε µεταλλικά κυτία και µε εύκολο άνοιγµα (easy open).

27.  ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Θα πρέπει να είναι από σιµιγδάλι Α’ ποιότητος.
Μακαρόνια  για  παστίτσιο,  πάστες  (κριθαράκι,  πέννες  κ.λ.π.)  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 ∆ιατάξεις. Τα παραπάνω
είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.

28. ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Να πληροί τους όρους που προβλέπει το
άρθρο  81  του  Κ.  Τ.  Π.  Να  είναι  συσκευασµένη  σε  κατάλληλη
συσκευασία  και  να  αναφέρει  σε  εµφανές  σηµείο  την
περιεκτικότητα σε λίπος και την ηµεροµηνία λήξης.

29.  ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ: Γιαούρτι  χαρακτηρίζεται  το
προϊόν, το οποίο 

                    προκύπτει µετά από πήξη αποκλειστικά και µόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης

                    προς την ονοµασία φύσης και προέλευσης, µε την επίδραση καλλιέργειας ζύµης 

                    που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύµωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που     

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

                    Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Πρέπει να είναι πλήρες και προϊόν µόνο φυσικής ζύµωσης

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

                   και Υγειονοµικές διατάξεις.

30. ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ :Το προϊόν να αποτελείται από
τοµάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωµένες, σε χυµό
τοµάτας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
124 του του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές
διατάξεις. Θα διατίθεται σε κατάλληλη µεταλλική συσκευασία.



31.  ΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕΣ: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται
στο άρθρο 124 του του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονοµικές  διατάξεις.  Να  διατίθεται  σε  κατάλληλη  µεταλλική
συσκευασία.

32.  Τοµατοπολτός  απλός  συµπυκνωµένος  και  τύπου  πουµαρό:
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 ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία µεταλλική ή
χάρτινη των 500 γρ.

33.  ΤΣΑΙ: Να είναι πρώτης ποιότητας και να πληροί τους όρους
του  άρθρου  148  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονοµικές διατάξεις.

34.  ΦΥΤΙΝΗ  -  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  :  Να  πληροί  τους  όρους  και  τις
προδιαγραφές  του  άρθρου  78  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές  και  Υγειονοµικές  διατάξεις.  Συσκευασµένοι  σε
κατάλληλη  συσκευασία  όπως  αναφέρεται  στον  Ενδεικτικό
προϋπολογισµό.

35.ΒΟΥΤΥΡΟ: Το νωπό βούτυρο, θα παρασκευάζεται από πλήρες
και  κανονικό  γάλα  αγελάδας  ή  πρόβειο  παστεριωµένο,  ή  να
προέρχεται  από  παστεριωµένη  κρέµα,  να  φέρει  προστατευτικό
περιτύλιγµα,  έναντι  δυσµενών  εξωτερικών  επιδράσεων,  να  φέρει
ενδείξεις εργοστασίου παραγωγής, το επί της % λίπος τα συστατικά
του και την ηµεροµηνία λήξης του και να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και όλες τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονοµικές διατάξεις.

36.  ΚΕΤΣΑΠ: Να πληροί τους όρους του Άρθρου 124 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.

37.  ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ: Να πληροί τους όρους που ορίζει το άρθρο 37
του Κ.ΤΠ. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.

38.  ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α: Να  πληροί  τους  όρους  του  Άρθρου  41  του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.

39.  ΜΠΕΙΚΟΝ: Να παρασκευάζεται  από τεµάχια του κοιλιακού
τοιχώµατος  σφαγείου  χοίρους  και  να  πληροί  τους  όρους  τους
άρθρου  91  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονοµικές διατάξεις.

40. ΠΑΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ

Οι πρώτες ύλες και οι ενδείξεις των παραπάνω προϊόντων, να είναι
σύµφωνες µε τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις του
Κ.  Τ.  Π.  και  να  φέρουν  τον  Κωδικό  αριθµό  της  Κτηνιατρικής
Έκθεσης των µονάδων που τα παράγουν.

41. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: Να είναι συσκευασµένα, σε κατάλληλη µεταλλική
συσκευασία και να έχουν παρασκευαστεί από νωπά µανιτάρια, µε
νερό η χυµό βρασµού των µανιταριών. Να τηρούν τους όρους του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.

42. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ      ΕΙ∆Η -  ΤΥΡΙΑ   :  Τα  είδη  γαλακτοκοµίας
(Τυρί φέτα προδιαγραφές Π.Ο.Π. -   Ηµίσκληρο τυρί Γκούντα  ή
Ένταµ, τυρί τόστ Ένταµ) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και
επιτυχή  ωρίµανση,  να  είναι  απαλλαγµένα  από  αντικανονικές
οσµές και να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος.
Στη φέτα, αποκλείονται τα τρίµµατα. Όλα τα  τυριά,  να  είναι  Α'
Ποιότητας, παρασκευασµένα από εγκεκριµένα εργοστάσια και να
πληρούν τους όρους του Άρθρου 83 του Κ.Τ. Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.



9.Προµήθεια άρτου (µε χαµηλότερη τιµή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Άρτος.

2.  Ο Άρτος  θα παραδίδεται  σε  καθηµερινή βάση στην  Παιδική

Εξοχή-  Κατασκήνωση  Καλαθά  Χανίων,  σε  ποσότητες  που  θα

καθαρίζονται από τη διαχείριση της κατασκήνωσης.

3. Ο Άρτος θα είναι καλής ποιότητας παραγωγής της ίδιας ηµέρας.

4.  Ο  Άρτος  θα  είναι  τύπου  «χωριάτικος»  και  θα  παρέχεται  σε

σκευάσµατα των 750 gr.

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

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

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

                                                                                                                    

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
     Χανιά 25.06.2014

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ                                                       ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

     ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Χανιά 25.06.2014
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                              
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων
Κ.Α. 15.6482.002  ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΡΤΟΥ κλπ)

3)Προµήθεια Ειδών Μαναβικής (µε ποσοστό έκπτωσης )ΦΠΑ 13%

Περιγραφή Είδος τεµαχίου Ποσότητα Τιµή Τεµαχίου σε € Σύνολο σε 
€

Καρότα Κιλά 20 0,8 16,00

Μαϊντανός Τεµ. 25 0,31 7,75

Πατάτες Κιλά 1500 0,50 750,00

Κρεµµύδια Κιλά 250 0,77 192,50

Σκόρδα Τεµ. 60 0,37 22,20

Τοµάτες Α΄ποιότητας Κιλά 1500 1,13 1.695,00

Αγγούρια Τεµ. 600 0,33 198,00

Πιπεριές στρογγυλές πράσινες Κιλά 130 1,48 192,40

Πεπόνια Κιλά 1200 1,63 1.956,00

Καρπούζια Κιλά 2000 0,88 1.760,00

Ροδάκινα Κιλά 130 2,33 302,90

Άνηθος Τεµ. 20 0,69 13,80

Κολοκύθια Κιλά 140 1,22 170,80

Μελιτζάνες Κιλά 50 1,53 76,50

Λεµόνια Κιλά 40 0,92 36,80

Βερίκοκα Κιλά 150 3,18 477,00

    2)   Προµήθεια Αυγών ( µε χαµηλότερη τιµή ) ΦΠΑ 13%  
Περιγραφή Είδος τεµαχίου Ποσότητα Τιµή Τεµαχίου σε € Σύνολο

σε €

ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 4000 0,17 680,00

Σύνολο 2 680,00

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

    1) Προµήθεια Ελαιόλαδου ( µε ποσοστό έκπτωσης ) ΦΠΑ 13%  

Περιγραφή Είδος τεµαχίου Ποσότητα Τιµή Τεµαχίου σε € Σύνολο
σε €

Ελαιόλαδο δοχεία των 5 λίτρων Τεµάχια 50 18,70 935,00

Σύνολο 1 935,00



∆υόσµος Τεµ. 15 0,58 8,70

Λάχανο Κιλά 18 0,45 8,10

Μαρούλια Τεµ. 150 0,47 70,50

Σέλινο Κιλά  8 1,22  9,76

Αχλάδια Κιλά 150 2,88 432,00

Μήλα Κιλά 150 1,95 292,5

Σύνολο 3 8.689,21

                                                                                                                                                        

4α) Προµήθεια κρεάτων εγχωρίων ( µε ποσοστό έκπτωσης ΦΠΑ 13% )

Περιγραφή Είδος τεµαχίου Ποσότητα Τιµή τεµαχίου σε  € Σύνολο σε  
€ 

Χοιρινές Μπριζόλες Κιλά 200 5,44 1.088,00

Μπούτι χοιρινό Α/Ο Κιλά 160 6,26 1.001,60

Μοσχάρι µπούτι Α/Ο Κιλά 500 9,52 4.760,00

Κοτόπουλο νωπό Κιλά 700 4,5 3.150,00

Αρνί ζυγούρι Κιλά 200 6,20 1.240,00

Αρνί γάλακτος Κιλά 200 7,42 1.484,00

Κιµάς χοιρινό µπούτι άνευ 
οστών

Κιλά 150 6,58 987,00

Κιµάς µοσχάρι σπάλα άνευ 
οστών

Κιλά 200 10,17 2.034,00

Σύνολο 4α 15.744,60

4β) Προµήθεια κρεατικών εγχωρίων (λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια)µε ποσοστό έκπτωσης (ΦΠΑ 13%)

Περιγραφή Είδος Ποσότητα Τιµή Σύνολο σε 
€

Χοιρινά σουβλάκια Κιλά 500 5,93 2.965,00

Λουκάνικα ( τύπου 
Φρανκούρτης ) 

Κιλά 1800 6,60 11.880,00

Σύνολο 4β 14.845,00

                                                                                           Σύνολο 5α                3.160,00 €

5α) Προµήθεια Αναψυκτικών (µε χαµηλότερη τιµή)  ΦΠΑ23%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ
σε €

ΣΥΝΟΛΟ
Σε €

Χυµός φρούτων 1 λίτρου 
χωρίς ζάχαρη

Τεµάχια 1500 1,22 1.830,00

Αναψυκτικό τύπου Κόλα φιάλη
1,5 λίτρου

Τεµάχια 400 1,5 600,00

Μπύρα κουτί 330ml Τεµάχια 1000 0,73 730,00



                                  
5β) Προµήθεια νερού σε φιάλες ( µε χαµηλότερη τιµή ΦΠΑ 13%)

6) Προµήθεια κατεψυγµένων τροφίµων

                

8) Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου ( µε χαµηλότερη τιµή )

6α)  Κατεψυγµένα προϊόντα (µε ποσοστό έκπτωσης) ΦΠΑ 13%  
Προϊόν Είδος Τεµαχίου Ποσότητα Τιµή Τεµαχίου σε € Σύνολο 

σε €
Πίτες για σουβλάκια Τεµάχια 600 0,2 120,00

Ψάρια (fish sticks) κιλά 100 7,00 700,00

θράψαλα ροδέλα κιλά 40 6,29 251,60

Χταπόδια µικρά έως 1,5 κιλό κιλά 32 8,35 267,20

Σουπιές καθαρισµένες φιλέτο κιλά 32 13,98 447,36

Σύνολο 6α 1.786,16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ
σε €

ΣΥΝΟΛΟ

Σε €

Νερό φιάλες των 500 ml Τεµάχια 1000 0,20 200,00

Σύνολο 5β 200,00

6β) Προµήθεια κατεψυγµένων προϊόντων(µε  
χαµηλότερη τιµή ΦΠΑ 13%)

 

Προϊόν Τεµάχια Ποσότητα Τιµή Τεµαχίου σε € Σύνολο 
σε €

Φασολάκια πακέτα του 1 κ. 300 1,37 411,00

Αρακάς κιλά 300 1,30 390,00

Αγκινάρες κιλά 150 3,96 594,00

Μπάµιες κιλά 100 3,90 390,00

ΣΥΝΟΛΟ 6β 1.785,00

 

7) Προµήθεια Παγωτών (µε χαµηλότερη τιµή) ΦΠΑ 13%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ
σε €

ΣΥΝΟΛΟ

Σε €
ΚΥΠΕΛΟ COCTAIL ΤΕΜΑΧΙΑ 600 0,82 492,00

                                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 7                     492.00 €



8α. Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου ΦΠΑ 13%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΜ. ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΟΣΟ σε
€

Τελικό Ποσό

ΑΛΕΥΡΙ

(για όλες τις χρήσεις συσκ. 1 κ.) Τεµ. 120 1,10 132,00

Σφολιάτα φύλλο Συσκ. 800 γρ Τεµ. 180 2,70 486,00

Φαρίνα 500 γρ. τεµ 65 0,90 58,50

ΑΛΑΤΙ Κιλά 110 1,31 144,10

ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 LT Τεµ 35 9,31 325,85

ΖΑΧΑΡΗ 1 kg Κιλά 200 1,08 216,00

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο Φακ . 30 γρ. τεµ. 15 1,95 29,25

ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ (χονδρό & ψιλό) 500 
γραµ.

Τεµ. 50 0,88 44,00

Νιφάδες ∆ηµητριακών (συσκ. 
500 γρ.)

Τεµ. 80 2,73 218,40

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ (250gr) Τεµ 65 1,27 82,55

ΜΑΓΙΑ φρέσκια (συσκ. 2Χ25 ) Τεµ. 60 0,50 30,00

ΦΑΚΕΣ (συσκ. 1 κ.) Τεµ. 100 1,08 108,00

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 
(ΣΥΣΚ. 2 κ.)

Τεµ. 2 13,68 27,36

ΚΑΝΕΛΑ σκόνη φακ. 50 γρ. τεµ 20 0,77 15,40

∆ΑΦΝΗ (κουτί 500 γρ.) Τεµ 2 4,03 8,06

∆ΥΟΣΜΟΣ (κουτί του 1 κιλού) Τεµ. 2 0,51 1,02

ΚΥΜΙΝΟ φακελάκι 50 γρ. τεµ. 12 0,95 11,40

ΡΙΓΑΝΗ (κουτί 500 γρ.) Τεµ. 6 3,80 22,80

ΣΚΟΡ∆Ο ΣΚΟΝΗ Κιλά 2 9,09 18,18

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ τεµ. 30 0,30 9,00

φακ. 3χ 20 γρ.

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ κιλά 10 1,50 15,00

(συσκ. 10κιλών)

ΠΙΠΕΡΙ µαύρο φακ. 500 γρ. τεµ 10 7,25 72,50

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (συσκ. 500 
gr )

Τεµ 25 4,49 112,25

ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ (συσκευασία 2,5 
κιλών )

Τεµ 2 59 118,00

ΚΑΚΑΟ (125 γραµ.) Τεµ 60 1,24 74,40

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (συσκ.1 κιλό) Τεµ 10 2,30 23,00

ΞΥ∆Ι  (συσκ. 2 λίτρων) Τεµ 7 3,00 21,00

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ( βερικόκο και 
φράουλα συσκ.5)

Τεµ 15 11,27 169,05

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 
(συσκ.φουντουκιού 15 κ)

Τεµ 3 43,13 129,39

ΜΕΛΙ (συσκ ατοµική 0,20gr) Τεµ 1000 0,20 200,00



ΜΟΥΣ (Κρέµα και Σοκολάτα) 
συσκ. 1 κιλού 

Τεµ 20 1,67 33,40

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (160γρ.) Τεµ 50 1,00 50,00

ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ (τεµ. 120 
γραµ)

Τεµ 500 1,27 635,00

ΖΕΛΕ Κιλά 30 5,41 162,30

ΚΟΜΠΟΣΤΑ (συσκ. 3 κιλών) Τεµ 20 1,50 30,00

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ (συσκ. 1 κιλού) Τεµ 30 2,50 75,00

ΠΟΥΡΕΣ (συσκ. 5 κιλών) Τεµ 12 17,25 207,00

ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ (µπουκάλι 2 
λίτρων)

Τεµ 8 3,11 24,88

ΡΥΖΙ εγχώριο καρολίνα (συσκ. 
500γραµ)

Τεµ 50 1,32 66,00

ΡΥΖΙ γλασσέ (συσκ.500γρ)( Τεµ 50 1,21 60,50

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
(συσκ.3 κιλών)

Τεµ 25 2,93 73,25

ΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕΣ (συσκ. 5 
κιλών)

Τεµ 8 8,51 68,08

ΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ 
ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟΣ (passata) 
συσκ.500 γρ.

Τεµ 80 0,69 55,20

ΤΣΑΙ (συσκ 1 κιλού) Τεµ 2 6,44 12,88

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410γρl) Κουτιά 1200 0,91 1.092,00

ΦΥΤΙΝΗ (συσκ. 400γρ) Τεµ 15 2,32 34,80

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (συσκ 500γρ) Τεµ 50 1,96 98,00

ΒΟΥΤΥΡΟ  10γρ (πακέτο 100Τεµ)Τεµ 60 9,43 565,80

ΚΕΤΣΑΠ (συσκ. 3,1  κιλών) Τεµ 12 0,90 10,80

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ (συσκ 4,7 κιλάl) Τεµ 15 4,97 74,55

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συσκ.1 
λίτρου)

Τεµ 30 3,97 119,10

ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α (συσκ 3,1 κιλών) Τεµ 6 14,50 87,00

ΜΠΕΙΚΟΝ Κιλά 80 6,56 524,80

Συσκ 1 κιλού

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ (συσκ. 800 γραµ) Πακέτα 630 1,96 1.234,80

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΧΑΡΜΠΟΥΡΓΚΕΡ Πακέτα 6 ΤΕΜ. 120 1,90 228,00

ΠΑΡΙΖΑ για τοστ σε φέτες (συσκ.
1 κιλού)

Τεµ. 250 4,95 1.237,50



ΓΙΑΟΥΡΤΙ Στραγγιστό κιλά 120 3,28 393,60

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ για τόστ Κιλά 20 7,25 145,00

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (συσκ. 3 κιλών) Τεµ. 5 5,12 25,60

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 συσκ. 500γρ Τεµ. 150 0,76 114,00

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3(συσκ. 500γρ) Τεµ. 150 0,87 130,50

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 
(συσκ.500γρ)

Τεµ. 25 0,89 22,25

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ.500γρ) Τεµ. 100 0,89 89,00

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ 
(συσκ.500γρ)

Τεµ. 100 0,89 89,00

ΦΕΤΑ ∆ΟΧΕΙΟ Κιλά 250 6,90 1.725,00

ΓΚΟΥΝΤΑ ή ΕΝΤΑΜ Κιλά 70 5,64 394,80

ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΕΝΤΑΜ (ΦΕΤΕΣ) Κιλά 120 6,90 828,00

ΜΥΖΙΘΡΑ Κιλό 120 6,85 822,00

ΣΥΝΟΛΟ
8α

14.561,85

8β Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ σε
€

Tελικό 
Ποσό

ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ καψάκια 30 τεµ τεµ 20 5 100,00

ΣΥΝΟΛΟ
8β

100,00

9) Προµήθεια άρτου ( µε χαµηλότερη τιµή ) Φ.Π.Α. 13%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ
σε €

ΣΥΝΟΛΟ
Σε €

ΆΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ»
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΩΝ 750 ΓΡ

Τεµ. 2000 1,73 3.460,00

ΣΥΝΟΛΟ 9 3.460,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ µε τον αντίστοιχο ανά κατηγορία Φ.Π.Α,

Σύνολο 1 935,00

Σύνολο 2 680,00

Σύνολο 3 8.689,21



Σύνολο 4α 15.744,60

Σύνολο 4β 14.845,00

Σύνολο 5α 3.160,00

Σύνολο 5β 200,00

Σύνολο 6α 1.786,16

Σύνολο 6β 1.785,00

Σύνολο 7 492,00

Σύνολο 8α 14.561,85

Σύνολο 8β 100,00

Σύνολο 9 3.460,00

Γενικό  
σύνολο

66.438,82

 


