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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  –  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (γάλα μακράς διαρκείας) για τις ανάγκες του προσωπικού του 

Δήμου Χανίων (ΟΜΑΔΑ 1) 

  

Αντικείμενο προμήθειας 

Η προμήθεια αφορά λοιπές παροχές σε είδος (γάλα μακράς διάρκειας) για τις ανάγκες του προσωπικού 

των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  εφόσον η προσφορά 

είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των 

τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και λοιπών τευχών διαγωνισμού. Ο Δήμος στα 

πλαίσια υποχρέωσης παροχών σε είδος χρειάζεται να χορηγήσει στους εργαζόμενους δικαιούχους 1 λίτρο 

φρέσκο γάλα / δικαιούχο εργαζόμενο των διαφόρων υπηρεσιών του, σε καθημερινή βάση (σχετική Κ.Υ.Α. 

53361/2006 ΦΕΚ 1503/Β/2006). Με την μεταγενέστερη Κ.Υ.Α. 36586/2007-ΦΕΚ 1323/Β/2007) ορίζεται ότι 

σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, χορηγείται γάλα μακράς διαρκείας ή 

τύπου εβαπορέ. Η χορήγηση φρέσκου γάλακτος στο Δήμο Χανίων προσκρούει σε αντικειμενικές 

δυσκολίες οι οποίες έχουν σχέση με το μεγάλο αριθμό δικαιούχων, οι οποίοι απασχολούνται σε πολλούς 

διαφορετικούς χώρους εργασίας σε διάφορα σημεία του Δήμου Χανίων τα οποία απέχουν γεωγραφικά 

μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, η χορήγηση φρέσκου γάλακτος θα απαιτούσε μεγάλο αριθμό κατάλληλων 

χώρων συντήρησης τους, μεγάλο αριθμό υπαλλήλων για τη διάθεση του αλλά και απώλεια εργατοωρών 

από τους δικαιούχους προκειμένου να το προμηθεύονται σε καθημερινή βάση. Επιπλέον στη διάρκεια των 

χειμερινών μηνών και όχι μόνο, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο απαγόρευσης απόπλου πλοίων προς τη 

Κρήτη για τη μεταφορά των προϊόντων λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα παραπάνω 

έχουν επισημανθεί με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το υπ' αριθμό 16/15-03-

2016 σχετικό έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού Χανίων σε αυτή την 

περίπτωση η επιλογή της προμήθειας γάλακτος μακράς διαρκείας είναι η καταλληλότερη. Για τους λόγους 

αυτούς η παρούσα μελέτη έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή της προμήθειας του γάλακτος 

μακράς διαρκείας.  



 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                                                                                   Σελ. 2 από 14 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Το προμηθευόμενο είδος είναι γάλα μακράς διαρκείας (20-30 ημερών), πλήρες (όπως καθορίζεται σήμερα 

από την νομοθεσία), του οποίου η ποιότητα θα είναι άριστη. Θα δίνεται σε συσκευασία του ενός λίτρου. 

Εξωτερικά της συσκευασίας, θα αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η οποία 

πρέπει να είναι 20-30 ημερών εντός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml 

γάλακτος δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε  mg, βιταμίνες Α, Β1, Β2, 

Β6, Β12,  ενέργεια σε Kj ή Kcal. 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σημεία που θα του υποδειχθούν 

από το Δήμο Χανίων, για την φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος, με ευθύνη και δαπάνες του. Σε κάθε 

συσκευασία θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση του. Επίσης ο 

προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος 

(φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής 

σειράς ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του HACCP. Η τροφοδοσία θα γίνεται στην αποθήκη του 

Δήμου Χανίων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος) σε ημέρες και ώρες που θα ορίσει ο Δήμος Χανίων.  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Οι υπάλληλοι που δικαιούνται γάλα εκτιμώνται σε 239 άτομα τακτικοί και 60 άτομα ορισμένου χρόνου 5 

μηνης και 8μηνης απασχόλησης , κάθε άτομο δικαιούται ένα λίτρο γάλακτος ημερησίως, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 8700/24-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου 

Χανίων.  Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν περίπου 74874 λίτρα γάλακτος για ένα (1) έτος το οποίο θα 

διανέμεται σταδιακά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα από υπόδειξη του αρμόδιου 

τμήματος του Δήμου. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας 

δεν είναι υποχρεωμένος να τις καταναλώσει. 

 

 

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 74.125,26 € πλέον Φ.Π.Α. 13% 9.636,28 € σύνολο 83.761,54 € και θα 

βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Χανίων ετών 2016 - 2017 και 

συγκεκριμένα Κ.Α.: 10-6063.001, 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001 και  35-6063.001  

 

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας των Γυναικών Θυμάτων Βίας και των 

παιδιών τους στον  Δήμο Χανίων (ΟΜΑΔΕΣ 2 ΕΩΣ ΚΑΙ 4) 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (είδη παντοπωλείου και 

ελαιόλαδο) για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα 

από  01/07/2016  έως 30/06/2017. Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ημέρες και ώρες που θα υποδείξει η 

αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο χώρο που στεγάζεται ο 

Ξενώνας  του Δήμου Χανίων.  
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Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 5.768,90 € πλέον Φ.Π.Α.  957,92 € σύνολο 6.726,82 € και θα βαρύνει 

τον  οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Χανίων ετών 2016 - 2017 και συγκεκριμένα 

Κ.Α.: 15-6473.003   

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γραφείου Πολιτισμού  του Δήμου Χανίων (ΟΜΑΔΕΣ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 

8) 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (είδη παντοπωλείου και 

αρτοποιίας και οπωρολαχανοπωλείο) για το Γραφείο Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα από  01/07/2016  έως 

30/06/2017. Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ημέρες και ώρες που θα υποδείξει η αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο χώρο που θα υποδειχθεί από της Δ/νση, ανάλογα 

τις εκδηλώσεις.  

Ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές τροφίμων του  φορέα προμήθειας: Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων. 

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 3.249,05 € πλέον Φ.Π.Α. 714,56 € σύνολο 3.963,61 € και θα βαρύνει 

τον  οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Χανίων ετών 2016 - 2017 και συγκεκριμένα 

Κ.Α.: 00-6443.001   

 

 

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων (ΟΜΑΔΕΣ 9 ΕΩΣ 

ΚΑΙ 15) 

 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (είδη κρεοπωλείου, 

ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά, αρτοποιίας, οπωρολαχανοπωλείο, ελαιόλαδο και είδη 

παντοπωλείου) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων για ένα (1) έτος και 

συγκεκριμένα από  01/07/2016  έως 30/06/2017. Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ημέρες και ώρες που θα 

υποδείξει η αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο χώρο που 

στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων (βλ. Παράρτημα Ι του Τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού).  

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας. Όλα τα είδη πρέπει να φέρουν τουλάχιστον το 80% 

του συνολικού χρόνου ζωής τους κατά την παράδοση, να υπάρχει ονομασία πώλησης, ποιοτική κατάταξη, 

θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας 
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εταιρείας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην έχουν τεχνολογικά ελαττώματα, παράσιτα, έντομα, ξένα 

σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και 

ποτών.  

Τα νωπά κρέατα να είναι Α' ποιότητας, θερμοκρασία παραλαβής από 2ο C – 5o C, σε κατάλληλη 

συσκευασία. Να φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τεμαχισμός και η επεξεργασία των κρεάτων θα πρέπει να 

γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. 

Τα νωπά κοτόπουλα να είναι Α' ποιότητας, θερμοκρασίας παραλαβής από 2ο C – 5o C, σε κατάλληλη 

συσκευασία, μεγέθους και τύπου επιλογής των νομικών προσώπων, πλήρως αποπτερωμένα και 

απαντερωμένα, ανέπαφα, χωρίς ξένα σώματα, ακαθαρσίες, χωρίς ξένες οσμές, χωρίς ορατές κηλίδες 

αίματος, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης 

κατάψυξης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και 

στους μηρούς.  Θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένο πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από 

την Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου.  

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

τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. Οι απαραίτητες ενδείξεις θα πρέπει 

να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι Α' ποιότητας, καθαρισμένα, να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα, να 

πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων 

λαχανικών, να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Υγειονομικές 

διατάξεις. Να συντηρούνται σε θερμοκρασία -18ο C. Η συσκευασία των προϊόντων να φέρει τις 

απαραίτητες ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα (π.χ. Ημερομηνία κατάψυξης). Τα προϊόντα και η διακίνηση 

τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες  Ευρωπαϊκές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Τα κατεψυγμένα ψάρια, αποτελούμενα αποκλειστικά από α' ύλη, χωρίς την προσθήκη β' υλών και χωρίς 

άλλη επεξεργασία πλην της κατάψυξης I.Q.F. (Individually Quich Frozen), κατηγορίας Α', σε κατάλληλη 

συσκευασία. Θα πρέπει να είναι Α' ποιότητας, χωρίς εντόσθια και αυγά και πρόσφατης κατάψυξης. Η 

συσκευασία των προϊόντων να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα (ονομασία 

πώλησης, ημ. παραγωγής, ημ. λήξης, χώρα προέλευσης και αρ. έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση 

τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες ψυκτικές 

εγκαταστάσεις. Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες  Ευρωπαϊκές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. Κατά την 

παράδοση τους να βρίσκονται σε κατάσταση ψύξης στους -18ο C. 

Τα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες 

αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ε.Ε., να είναι Α΄ποιότητας, συσκευασμένα σε 
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καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων 

θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

Το ηλιέλαιο να είναι λάδι από σπόρους του φυτού Ηλίανθος Α΄ ποιότητας, διαυγές, µε ξανθωπό χρώμα και 

ελαφρά γεύση. Συσκευασία εμπορίου 1lt, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, το σύνολο των 

στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η ημερομηνία λήξης του. 

Η κονσέρβα να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 200-300 γραμμαρίων ,µε ένδειξη 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. • Να είναι σε κονσέρβα µε δαχτυλίδι για 

εύκολο άνοιγμα. Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν 

τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις 

σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής 

να μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν 

ένδειξη µε την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. Θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές  

Οι  κουραμπιέδες θα παραδίδονται σε  συσκευασίες 500 γρ, να είναι αρίστης ποιότητας πρέπει να είναι 

καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι 

νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.  

Τα μελομακάρονα  θα παραδίδονται σε  συσκευασίες 500 γρ, θα είναι αρίστης ποιότητας πρέπει να είναι 

καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι 

νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.    

Το τσουρέκι πολίτικο θα παραδίδονται σε  συσκευασίες 500 γρ, αρίστης ποιότητας παρασκεύασμα πρέπει 

να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να 

είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται 

όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή . 

Τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

εκάστοτε Αγορανομικές & Υγειονομικές διατάξεις. Η παρασκευή του άρτου και των αρτοσκευασμάτων 

πρέπει να γίνεται με τους επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων, να είναι Α' ποιότητας και το ψήσιμο τους και 

η διόγκωση τους να είναι ομοιογενή σε όλη την επιφάνεια, να είναι εύγευστα και απαλλαγμένα από 

δυσάρεστες οσμές. 

Βακαλάος φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητος, ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος και 

τεμαχισμένος κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15%  
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Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί 

καθαρού βάρους 160 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Βρεφικό Γάλα Σκόνη: ειδικά μελετημένο και σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το βρεφικό γάλα σκόνη που να  περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά 

για τη σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη των βρεφών.  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 73.499,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 11.461,45 ευρώ, ήτοι συνολικός 

προϋπολογισμός 84.960,65  ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους ετών 2016 και 

2017 (Κ.Α.   15-6473.003 ) 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένος να τις καταναλώσει. 

 

 

 

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Παιδικής Κατασκήνωσης στον  Καλαθά Ακρωτηρίου  του 

Δήμου Χανίων (ΟΜΑΔΕΣ 16 ΕΩΣ ΚΑΙ 24) 

 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (είδη  αρτοποιίας,  

παντοπωλείου και οπωρολαχανοπωλείου, κρεοπωλείου, ελαιολάδου, ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, 

λαχανικά κατεψυγμένα και γάλακτος) για τις ανάγκες της λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης Καλαθά  

για  τους καλοκαιρινούς μήνες του 2016.  Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ημέρες , ώρες που θα υποδείξει η 

αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού στον χώρο της 

κατασκήνωσης που βρίσκεται στον Καλαθά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων   

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές τροφίμων του  φορέα προμήθειας: Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων. Επιπλέον: 

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή, χωρίς ίχνη 

προσβολής από έντομα, ασθένειες, χωρίς αλλοιώσεις της σύστασης και των οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών τους, να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τους εκάστοτε 

ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ε. και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τις εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
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Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο φορέας 

προμήθειας.  

 

 

Συγκεντρωτικά για τον Δήμο Χανίων: 

Α/Α CPV ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΡΟΥΠ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΠΡΟΥΠ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 15511100-4 Γάλα για το Προσωπικό του Δήμου Χανίων 74.125,26 9.636,28 83.761,54 

2 15000000-8 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% (Ξενώνας Φιλοξενίας) 3.449,30 448,41 3.897,71 

3 15411110-6 Ελαιόλαδο (Ξενώνας Φιλοξενίας) 240,00 31,20 271,20 

4 15000000-8 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23% (Ξενώνας Φιλοξενίας) 2.079,60 478,31 2.557,91 

5 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας (Γραφείο Πολιτισμού) 2.380,10 547,42 2.927,52 

6 15000000-8 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23% (Γραφείο Πολιτισμού) 541,75 124,60 666,35 

7 15000000-8 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% (Γραφείο Πολιτισμού) 290,00 37,70 327,70 

8 03220000-9 Είδη Οπωρολαχανοπωλείου (Γραφείο Πολιτισμού) 37,20 4,84 42,04 

9 15110000-2 Είδη Κρεοπωλείου νωπά(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 16.320,00 2.121,60 18.441,60 

10 15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 3.498,00 454,74 3.952,74 

11 15000000-8 
Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
22.485,70 2.923,14 25.408,84 

12 15411110-6 Ελαιόλαδο(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 10.000,00 1.300,00 11.300,00 

13 15000000-8 
Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23%(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
15.940,50 3.666,32 19.606,82 

14 15221000-3 
Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
2.130,00 276,90 2.406,90 

15 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 3.125,00 718,75 3.843,75 

16 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας (Κατασκήνωση Καλαθά) 7.230,00 1.389,90 8.619,90 

17 15110000-2 Είδη Κρεοπωλείου νωπά(Κατασκήνωση Καλαθά) 17.478,50 2.272,21 19.750,71 

18 15411110-6 Ελαιόλαδο (Κατασκήνωση Καλαθά) 1.000,00 130,00 1.130,00 

19 03220000-9 Είδη οπωρολαχανοπωλείου(Κατασκήνωση Καλαθά) 10.659,36 1.385,72 12.045,08 

20 15000000-8 
Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 13 %(Κατασκήνωση 

Καλαθά) 
9.592,25 1.246,99 10.839,24 

21 15000000-8 
Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 23 %(Κατασκήνωση 

Καλαθά) 
12.449,80 2.863,45 15.313,25 

22 15221000-3 
Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα(Κατασκήνωση 

Καλαθά) 
3.195,04 415,36 3.610,40 

23 15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά(Κατασκήνωση Καλαθά) 1.441,00 187,33 1.628,33 

24 15511100-4 Γάλα(Κατασκήνωση Καλαθά) 1.430,00 185,90 1.615,90 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 221.118,36 32.847,06 253.965,42 

 



 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                                                                                   Σελ. 8 από 14 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΟΜΑΔΕΣ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 34) 

 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας σε είδη Αρτοποιίας, Παντοπωλείου – 

κατεψυγμένα λαχανικά, Οπωρολαχανοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των 

Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ και των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας αλλά και γάλακτος για 

τις ανάγκες του προσωπικού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα από 01/07/2016 έως 

30/06/2017             

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές τροφίμων του  φορέα προμήθειας: Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου και της Παιδικής Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 

χρόνο, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα 

υποδείξει ο φορέας προμήθειας ανάλογα με τη δομή / υπηρεσία που αφορούν (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του 

παρόντος).  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 173.538,55 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 26.730,11 ευρώ, ήτοι συνολικός 

προϋπολογισμός 200.268,65   ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 

και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου ετών 2016 και 2017 και 

συγκεκριμένα τους σχετικούς Κ.Α. 15-6481.001, 60-6481.001,  15-6481.003,  15-6473 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένος να τις καταναλώσει. 

 

Συγκεντρωτικά  για τον ΔΟΚΟΙΠΠ:  

α/α CPV ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΠΡΟΥΠ ΜΕ ΦΠΑ 

25 15811000-6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 8.509,00 1.316,17 9.825,17 

26 15511100-4 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.113,55 404,76 3.518,31 

27 15000000-8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ME 13 % ΦΠΑ 38.840,46 5.049,26 43.889,72 

28 15000000-8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 23 % ΦΠΑ 39.600,98 9.108,23 48.709,21 

29 15411110-6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 8.420,00 1.094,60 9.514,60 

30 15331170-9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.132,55 407,23 3.539,78 

31 15110000-2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ 29.489,05 3.833,58 33.322,63 
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32 15221000-3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 4.247,10 552,12 4.799,22 

33 03311000-2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ 11.105,50 1.443,72 12.549,22 

34 03220000-9 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 27.080,36 3.520,45 30.600,80 

  ΣΥΝΟΛΟ 173.538,55 26.730,11 200.268,65 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ 35 ΕΩΣ ΚΑΙ 45) 

 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας σε είδη Παντοπωλείου, 

Κατεψυγμένων λαχανικών, Οπωρολαχανοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Αρτοποιίας ελαιολάδου 

για τις ανάγκες των τροφίμων του Γηροκομείου καθώς και γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του 

Γηροκομείου για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα από 01/07/2016 έως 30/06/2017   

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές τροφίμων του  φορέα προμήθειας: Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου και της Παιδικής Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων. Η παράδοση των 

ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα χρόνο, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο φορέας 

προμήθειας.  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 178.975,47 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 25.363,21 ευρώ, ήτοι συνολικός 

προϋπολογισμός 204.338,68 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού 

Γηροκομείου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου ετών 2016 και 2017 

και συγκεκριμένα τον σχετικό Κ.Α. 10-6481.001 και 10-6063 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένος να τις καταναλώσει. 

 

Συγκεντρωτικά για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ: 

α/α CPV ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠ ΜΕ ΦΠΑ 

35 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας 14.010,50 2.442,42 16.452,92 

36 15511100-4 Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού 5.500,00 715,00 6.215,00 

37 15000000-8 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% 36.878,16 4.794,16 41.672,32 

38 15000000-8 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23% 14.753,46 3.393,30 18.146,76 

39 15411110-6 Ελαιόλαδο 14.000,00 1.820,00 15.820,00 

40 15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 4.313,50 560,76 4.874,26 
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41 15110000-2 Είδη Κρεοπωλείου νωπά 32.154,95 4.180,14 36.335,09 

42 15111200-1 Είδη Κρεοπωλείου κατεψυγμένα 1.752,00 227,76 1.979,76 

43 03311000-2 Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά 1.637,00 212,81 1.849,81 

44 15221000-3 Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα 18.293,50 2.378,16 20.671,66 

45 03220000-9 Είδη Οπωρολαχανοπωλείου 35.682,40 4.638,71 40.321,11 

  ΣΥΝΟΛΟ 178.975,47 25.363,21 204.338,68 
 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

– ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ (ΟΜΑΔΕΣ 46 ΕΩΣ ΚΑΙ 55) 

 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας σε είδη Παντοπωλείου, 

Κατεψυγμένων λαχανικών, Οπωρολαχανοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Αρτοποιίας, ελαιολάδου 

και είδη κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των δομών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, που αφορούν την 

τροφοδοσία παιδικών σταθμών και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων (παιδικών σταθμών, γευμάτων αγάπης, 

διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και των 

Χριστουγέννων, γιορτή ηλικιωμένων, εορτασμός Καθαράς Δευτέρας, εορτασμός Πρωτομαγιάς, κ.λ.π.) για 

ένα (1) έτος και συγκεκριμένα από 01/07/2016 έως 30/06/2017 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές τροφίμων του  φορέα προμήθειας: Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου και της Παιδικής Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων.  Η παράδοση των 

ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα χρόνο, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο φορέας 

προμήθειας ανάλογα με τη δομή / υπηρεσία που αφορούν (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος), καθώς και οι 

εκάστοτε χώροι διεξαγωγής των εκδηλώσεων.  Τα είδη κυλικείου, σνάκς και αναψυκτικά (ΟΜΑΔΑ 55) θα 

παραδίδονται στα κυλικεία του Κινηματοθέατρου “ΚΗΠΟΥ” και του θεάτρου της Ανατολικής Τάφρου τους 

καλοκαιρινούς μήνες του έτους. 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 90.024,49 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 14.104,05 ευρώ, ήτοι συνολικός 

προϋπολογισμός 104.128,54 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της 

Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου ετών 2016 

και 2017 (σχετικοί Κ.Α. 64.08.99.03, 64.08.99.00,  64.08.99.02, 20.01.01.00 ). 
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Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένος να τις καταναλώσει. 

 

Συγκεντρωτικά για την ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ: 

Α/Α CPV ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠ ΜΕ ΦΠΑ 

46 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας  3.590,00 565,70 4.155,70 

47 15511100-4 Γάλα 128,70 16,73 145,43 

48 15000000-8 Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 13 % 22.361,10 2.906,94 25.268,04 

49 15000000-8 Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 23 % 12.176,04 2.800,49 14.976,53 

50 15411110-6 Ελαιόλαδο  7.600,00 988,00 8.588,00 

51 15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 425,80 55,35 481,15 

52 15110000-2 Είδη Κρεοπωλείου νωπά 20.002,70 2.600,35 22.603,05 

53 15221000-3 Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα 1.986,90 258,30 2.245,20 

54 03220000-9 Είδη οπωρολαχανοπωλείου 8.467,65 1.100,79 9.568,44 

55 15000000-8 Είδη Κυλικείου 13.285,60 2.811,39 16.096,99 

  ΣΥΝΟΛΟ 90.024,49 14.104,05 104.128,54 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες σε ένα ή 

σε περισσότερους φορείς της προμήθειας όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή 

αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας. 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες σε ημέρες, ώρες και 

σε χώρους που θα υποδείξει ο κάθε φορέας προμήθειας ή όπως άλλως αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και στη διακήρυξη. 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, είναι ενδεικτικές και οι φορείς της προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένοι να 

καταναλώσουν όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των προς προμήθεια ειδών.  

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: (α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου 

και ελαιόλαδου, και (β) την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας , για τα είδη παντοπωλείου, 

κυλικείου, αρτοποιίας, κατεψυγμένων λαχανικών και γάλακτος, για τις προσφορές που πληρούν τους 

όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – 

ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών διαγωνισμού.  
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Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται 

αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και συγκεκριμένα από 01/07/2016 έως 

30/06/2017 . 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών εξόδων ετών 2016 και 

2017 του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

έκαστου Φορέα προμήθειας.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α 19), της υπ’αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185) απόφασης του Υπ. 

Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3852/10 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007), το άρθρο 4 της από 12-12-2012 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 240 της 12/12/2012 και κυρώθηκε με 

το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) για την πραγματοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών - 

χορηγητών για τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ από τους οικείους Δήμους και της υπ' 

αριθμ. 3/11543/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανάδειξης προμηθευτών – 

χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των 

Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού.  

 

Συγκεντρωτικά, η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων 

του, είναι δαπάνης 663.466,87  ευρώ, πλέον ΦΠΑ 97.113,18 ευρώ, ήτοι συνόλου δαπάνης 760.580,04 

ευρώ και αναλύεται ανά φορέα προμήθειας και ομάδα προμηθευόμενων ειδών, ως εξής: 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 Γάλα για το Προσωπικό του Δήμου Χανίων 74.125,26 9.636,28 83.761,54 

 2 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% (Ξενώνας 

Φιλοξενίας) 
3.449,30 448,41 3.897,71 

 3 Ελαιόλαδο (Ξενώνας Φιλοξενίας) 240,00 31,20 271,20 

 4 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23% (Ξενώνας 

Φιλοξενίας) 
2.079,60 478,31 2.557,91 

 5 Είδη Αρτοποιίας (Γραφείο Πολιτισμού) 2.380,10 547,42 2.927,52 

 6 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23% (Γραφείο 

Πολιτισμού) 
541,75 124,60 666,35 

 7 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% (Γραφείο 

Πολιτισμού) 
290,00 37,70 327,70 

 8 Είδη Οπωρολαχανοπωλείου (Γραφείο 

Πολιτισμού) 
37,20 4,84 42,04 
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 9 Είδη Κρεοπωλείου νωπά(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
16.320,00 2.121,60 18.441,60 

 10 Κατεψυγμένα λαχανικά(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
3.498,00 454,74 3.952,74 

 11 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
22.485,70 2.923,14 25.408,84 

 12 Ελαιόλαδο(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 10.000,00 1.300,00 11.300,00 

 13 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23%(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
15.940,50 3.666,32 19.606,82 

 14 Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
2.130,00 276,90 2.406,90 

 15 Είδη Αρτοποιίας(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 3.125,00 718,75 3.843,75 

 16 Είδη Αρτοποιίας (Κατασκήνωση Καλαθά) 7.230,00 1.389,90 8.619,90 

 17 Είδη Κρεοπωλείου νωπά(Κατασκήνωση 

Καλαθά) 
17.478,50 2.272,21 19.750,71 

 18 Ελαιόλαδο (Κατασκήνωση Καλαθά) 1.000,00 130,00 1.130,00 

 19 Είδη οπωρολαχανοπωλείου(Κατασκήνωση 

Καλαθά) 
10.659,36 1.385,72 12.045,08 

 20 Είδη παντοπωλείου με φπα 13  % 

(Κατασκήνωση Καλαθά) 
9.592,25 1.246,99 10.839,24 

 21 Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 23 

%(Κατασκήνωση Καλαθά) 
12.449,80 2.863,45 15.313,25 

 22 Είδη ιχθυοπωλείου 

κατεψυγμένα(Κατασκήνωση Καλαθά) 
3.195,04 415,36 3.610,40 

 23 Κατεψυγμένα λαχανικά(Κατασκήνωση 

Καλαθά) 
1.441,00 187,33 1.628,33 

 24 Γάλα(Κατασκήνωση Καλαθά) 1.430,00 185,90 1.615,90 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ 1 - 24) 221.118,36 32.847,06 253.965,42 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 25 Είδη αρτοποιίας 8.509,00 1.316,17 9.825,17 

 26 Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού 3.113,55 404,76 3.518,31 

 27 Είδη παντοπωλείου με  13 % φπα 38.840,46 5.049,26 43.889,72 

 28 Είδη παντοπωλείου με 23 % φπα 39.600,98 9.108,23 48.709,21 

 29 Ελαιόλαδο 8.420,00 1.094,60 9.514,60 

 30 Κατεψυγμένα λαχανικά 3.132,55 407,23 3.539,78 

 31 Είδη κρεοπωλείου νωπά 29.489,05 3.833,58 33.322,63 

 32 Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα 4.247,10 552,12 4.799,22 

 33 Είδη ιχθυοπωλείου νωπά 11.105,50 1.443,72 12.549,22 

 34 Είδη οπωρολαχανοπωλειου  27.080,36 3.520,45 30.600,80 

 ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΟΜΑΔΕΣ 25 - 34) 173.538,55 26.730,11 200.268,65 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 35 Είδη Αρτοποιίας 14.010,50 2.442,42 16.452,92 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 36 Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού 5.500,00 715,00 6.215,00 

 37 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% 36.878,16 4.794,16 41.672,32 

 38 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 23% 14.753,46 3.393,30 18.146,76 
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 39 Ελαιόλαδο 14.000,00 1.820,00 15.820,00 

 40 Κατεψυγμένα λαχανικά 4.313,50 560,76 4.874,26 

 41 Είδη Κρεοπωλείου νωπά 32.154,95 4.180,14 36.335,09 

 42 Είδη Κρεοπωλείου κατεψυγμένα 1.752,00 227,76 1.979,76 

 43 Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά 1.637,00 212,81 1.849,81 

 44 Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα 18.293,50 2.378,16 20.671,66 

 45 Είδη Οπωρολαχανοπωλείου 35.682,40 4.638,71 40.321,11 

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ 35 -45) 178.975,47 25.363,21 204.338,68 

ΚΕΠΠΕΔΗΧ -  46 Είδη Αρτοποιίας  3.590,00 565,70 4.155,70 

ΚΑΜ 47 Γάλα 128,70 16,73 145,43 

 48 Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 13 % 22.361,10 2.906,94 25.268,04 

 49 Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 23 % 12.176,04 2.800,49 14.976,53 

 50 Ελαιόλαδο  7.600,00 988,00 8.588,00 

 51 Κατεψυγμένα λαχανικά 425,80 55,35 481,15 

 52 Είδη Κρεοπωλείου νωπά 20.002,70 2.600,35 22.603,05 

 53 Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα 1.986,90 258,30 2.245,20 

 54 Είδη οπωρολαχανοπωλείου 8.467,65 1.100,79 9.568,44 

 55 Είδη Κυλικείου 13.285,60 2.811,39 16.096,99 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ (ΟΜΑΔΕΣ 46 -55) 90.024,49 14.104,05 104.128,54 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(ΟΜΑΔΕΣ 1 - 55) 

663.656,87 99.044,43 762.701,29 

 

Χανιά   Απρίλιος 2016 

 
                                

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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