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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ 

ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  51.925,89 € κε Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ : 1 / 2018 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ 

ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  51.925,89 € κε Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ : 1 / 2018 

 

Σ  Ε Υ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε  Η 

 

 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ηκεκαηηθή πξνκήζεηα ηξνθίκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζηηίδνληαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ  

Πεξάκαηνο, γηα ην έηνο 2019. 

 

Α΄ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο –   Διεπζεξίαο 2 -              δπλακηθφηεηα  50 λήπηα 

Β΄ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο –   Κνινθνηξψλε 21                     »           25 λήπηα 

Γ΄ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο -    Πεξηνρή Ναπζηάζκνπ –           »           50 λήπηα 

Γ΄ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο -   Πεξηνρή Ναπζηάζκνπ               »          20 βξέθε 

 

Η κειέηε έρεη ζπληαρζεί θαηά θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, σο εμήο: 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ CPV ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ

1 Δίδε παληνπσιείνπ 15000000-8 22.644,27 €

2 Δίδε Οπσξνπσιείνπ 15000000-8 6.163,59 €

3 Δίδε θξενπσιείνπ 15000000-8 12.379,72 €

4 Δίδε αξηνπνηίαο – δαραξνπιαζηηθήο 15000000-8 6.827,38 €

5 Καηεςπγκέλα είδε 15000000-8 3.910,93 €

ΤΝΟΛΟ 51.925,89 €
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Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε πελήληα κία ελληαθφζηα είθνζη πέληε επξψ θαη νγδφληα ελλέα ιεπηά  

(51.925,89 €) κε Φ.Π.Α. 13% θαη 24% αλάινγα ην είδνο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 15.6481.0000 κε ηίηιν 

«Έμνδα ιεηηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 φπνπ ζα πξνυπνινγηζηεί ε ζρεηηθή 

πίζησζε. 

 

Γηα φια ηα είδε αλ νη ζπζθεπαζίεο δελ πξνζθέξνληαη ζ’ απηέο πνπ αλαγξάθνληαη, δχλαηαη λα γίλεηαη αλαγσγή 

ζηε κνλάδα, ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

. 

 

 

 

                                                                                 Η Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο 

                                                                                         Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 

 

 

                                                                                ΓΙΚΑΣΟΠΟΤΛΟΤ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
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 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ 
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ΠΔΡΑΜΑΣΟ  ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :   51.925,89 €  κε Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2018 

 

 

 

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο: 

Α. Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ ηκεκαηηθή πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, έηνπο 2019, γηα ηηο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ 

Γήκνπ Πεξάκαηνο. 

Β. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη κε εηδηθά κέζα κεηαθνξάο ζηνπο ρψξνπο ησλ ηκεκάησλ(ζρεηηθά βιέπεηε ζην ηέινο 

ηεο παξνχζεο) ππφ ηελ επίβιεςε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ πνπ ζα έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ ππεξεζία. 

Οη παξαγγειίεο ησλ εηδψλ ζα δίδνληαη ηκεκαηηθά κε ΦΑΞ, ηειεθσληθψο ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απφ 

ηελ ππεξεζία θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί ηελ εκέξα πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ ππεξεζία. 

ηελ ππεξεζία γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο πξνκήζεηαο, νη νπνίεο 

ζα δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, απηνθίλεηα κεηαθνξάο ησλ αλαθεξνκέλσλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη θάζε 

ζρεηηθφ ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία ηνπο θαη ππφθεηληαη ζε ηαθηνχο θαη έθηαθηνπο 

ειέγρνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Γ. Η πξνκήζεηα πξνυπνινγίζζεθε κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ   51.925,89 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 13% θαη 24% αλάινγα ην είδνο, θαη γηα δηάξθεηα ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 15.6481.0000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη εηδηθά 

θαηά θαηεγνξία: 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ CPV ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ

1         Δίδε παληνπσιείνπ 15000000-8 22.644,27 €

2 Δίδε Οπσξνπσιείνπ 15000000-8 6.163,59 €

3 Δίδε θξενπσιείνπ 15000000-8 12.379,72 €

4 Δίδε αξηνπνηίαο – δαραξνπιαζηηθήο 15000000-8 6.827,38 €

5 Καηεςπγκέλα είδε 15000000-8 3.910,93 €
 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά μερσξηζηά γηα θάζε νκάδα ησλ εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  

 Τος Ν. 3463/2006 «Κύπωζη ηος Κώδικα Δήμων και Κοινοηήηων».  

 Τος Ν. 3852/2010 «Νέα απσιηεκηονική ηηρ αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ αποκενηπωμένηρ διοίκηζηρ – 

Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ». 

 Τος Ν. 2690/1999 «Κύπωζη Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ». 

 Τος N. 3861/2010 «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και ππάξεων ηων 

κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο «Ππόγπαμμα Διαύγεια» και άλλερ 

διαηάξειρ». 

 Τος Ν. 3548/2007 «Καηασώπηζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Δημοζίος ζηο νομαπσιακό και ηοπικό 

Τύπο και άλλερ διαηάξειρ». 

 Τος Ν. 4270/2014 «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηεία (ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 

2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ». 

 Τος Ν. 4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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ΑΡΘΡΟ 3
ν
 

Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ    κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο: 

Α) Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ην πςειφηεξν 

εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο (%) θαηά θαηεγνξία επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο γηα είδε 

θξενπσιείνπ, νπσξνθεπεπηηθά, θαηεςπγκέλα ςάξηα-ιαραληθά, απγά θαη ειαηφιαδν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη 

ζηα δειηία πηζηνπνίεζεο ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο   ηελ εκέξα παξάδνζεο απηψλ    

Β) Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ ρακειφηεξε 

ηηκή αλά είδνο, κε ζηαζεξέο ηηκέο γηα φιν ην έηνο 2019 ησλ εηδψλ παληνπσιείνπ,  αξηνπνηίαο – 

δαραξνπιαζηηθήο θαη γαιαθηνθνκηθά. 

   

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο  

Α. Γηαθήξπμε 

Β. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

Γ. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

Γ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο   

 
1. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο,   ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

α) πκπιεξσκέλν έληππν ΣΔΤΓ ππνγεγξακκέλν ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ   

β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
  

Εγγπήζεηο 

 

1. Εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 

 

2. Εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

α)Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
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ΑΡΘΡΟ 7
ν 

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ   

 1. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ. 

2. Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η Δπηηξνπή 

θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε 

ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο  

Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ 

γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή θαη βαζκνιφγεζε 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη ζθξαγηζκέλνη 

θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη. 

4. Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη 

κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
 

Παξάδνζε – Παξαιαβή 

Η κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε εηδηθά, θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κέζα κεηαθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 

ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ 

ππεξεζία. 





8 

 

Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζηα ηκήκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κε 

ΦΑΞ επί απνδείμεη ή ηειεθσληθψο θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη  ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί εληφο ηξηψλ (3) 

εκεξψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα ηκήκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο, ζα εμππεξεηνχληαη  κε ηα 

ηδηφθηεηα απηνθίλεηα ηεο πξνκεζεχηξηαο θαη φηαλ απηά δελ επαξθνχλ, ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο 

κε δηθή ηνπ επζχλε λα πξνβεί ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα (π.ρ. κίζζσζε κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή άιισλ 

νρεκάησλ) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ. 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ   221 παξ.11β ηνπ Ν.4412/2016 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο άιισο ππφθεηηαη 

ζε θπξψζεηο απφ ηνλ Γήκν Πεξάκαηνο θαη αλ δε ζπκκνξθσζεί δηαθφπηεηαη ε ζχκβαζε ζε βάξνο ηνπ θαη ε 

εγγχεζε ζα απνβεί ππέξ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 

Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

                                                                                

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 4 κελψλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν 

Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο      

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν Πεξάκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 

Πιεξσκή πξνκεζεπηψλ 

Γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηζρχεη φηη νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο δηαθήξπμεο.  

 

 

 

 

 

                                                                                                       Η Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο 

                                                                                                               Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 

 

 

 

                                                                                                     ΓΙΚΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

ΔΘΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΟΥΟΛΘΚΗ ΑΓΧΓΗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ 

ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΡΑΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :   51.925,89  € κε Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2018 

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο      Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο δελ απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηεο κειέηεο θαη είλαη ελδεηθηηθφο σο πξνο ην χςνο κφλν 

ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επεηδή δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ αθξηβψο νη 

πνζφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ ππεξεζία δελ είλαη δπλαηή ε επηκέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαθηλνχκελσλ πνζνηήησλ, θαζ’ φζνλ ππεηζέξρνληαη πνιινί αζηάζκεηνη παξάγνληεο (αλάγθεο γηα ζίηηζε 

επηπιένλ αηφκσλ -αξγίεο -δηαθνπέο -απεξγίεο πξνζσπηθνχ).  

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ   51.925,89 € κε Φ.Π.Α. 13% θαη 24% πξνκήζεηαο εηδψλ ηξνθίκσλ θαηά θαηεγνξία, 

έρεη σο εμήο: 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ CPV ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ

1        Δίδε παληνπσιείνπ 15000000-8 22.644,27 €

2 Δίδε Οπσξνπσιείνπ 15000000-8 6.163,59 €

3 Δίδε θξενπσιείνπ 15000000-8 12.379,72 €

4 Δίδε αξηνπνηίαο – δαραξνπιαζηηθήο 15000000-8 6.827,38 €

5 Καηεςπγκέλα είδε 15000000-8 3.910,93 €
 

Απαξαίηεηνο φξνο ζηελ δηαθήξπμε είλαη φηη ε πξνζθεξφκελε έθπησζε, ηηκή ζα ππνινγίδεηαη επί ηεο κέζεο 

ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο, ηελ εκέξα παξάδνζεο  ηνπ, φπσο απηή πηζηνπνηείηαη θάζε θνξά απφ ην 

αξκφδην Σκήκα Διέγρνπ Δκπνξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ γηα ηα είδε 

θξενπσιείνπ, νπσξνθεπεπηηθά, θαηεςπγκέλα ςάξηα- ιαραληθά, απγά θαη ειαηφιαδν, θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο γηα 

φιν ην έηνο γηα ηα είδε παληνπσιείνπ, αξηνπνηίαο – δαραξνπιαζηηθήο. 
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1. ΔΙΓΗ ΜΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΙΟ 

(ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Η ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΜΔ ΣΑΘΔΡΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ 

ΟΛΟ ΣΟ ΔΣΟ) 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ: Φ.Π.Α.13% 
 

ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
ΤΝΟΛΟ

1
Αλεφρι ςίτου διαφόρων χριςεων (χάρτινθ 

ςυςκευαςία 1.000 γρ.)
TMX 50 1,24  62,00 

2 Αλεφρι Φαρίνα (χάρτινθ ςυςκευαςία 500 γρ.) ΣΜΧ 150 0,98  147,00  

3 Αυγά ΣΜΧ 4000 0,27  1.080,00  

5 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό  ( 1 κιλό ) ΣΜΧ 200 2,84  568,00  

6 Γίγαντεσ πακζτο 500 γρ. ΣΜΧ 120 2,48  297,60  

7 Ελαιόλαδο  1 λίτρου ΛΙΣΡΟ 500 5,22  2.610,00  

8 Καςζρι ΚΙΛΟ 200 8,40  1.680,00  

9 Κεφαλοτφρι ( τριμμζνο ) ΚΙΛΟ 80 7,97  637,60  

10 Κορν Φλαουρ (ςυςκευαςία 200 γρ.) ΣΜΧ 10 0,62  6,20  

11 Κρικαράκι μζτριο (ςυςκευαςία 500 γρ.) ΣΜΧ 180 0,98  176,40  

12 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό  (ςυςκευαςία 500 γρ .) ΣΜΧ 450 0,98  441,00  

13 Μακαρόνια διάφορα (ςυςκευαςία 500 γρ.) ΣΜΧ 200 0,98  196,00  

14  Μζλι 1kgr ΣΜΧ 120 12,39  1.486,80  

15 Πεπονάκι (ςυςκευαςία 500 γρ.) ΣΜΧ 80 0,98  78,40  

16 Ρφηι Καρολίνα πακζτο 500 γρ. ΣΜΧ 150 1,42  213,00  

17 Ρφηι (μπόνετ κίτρινο) πακζτο 500 γρ. ΣΜΧ 250 1,60  400,00  

18 Ρφηι ςοφπασ γλαςζ (πακζτο 500 γρ.) ΣΜΧ 180 1,15  207,00  

19 Συρί του τοςτ εγχϊριο ΚΙΛΟ 80 6,20  496,00  

20 Συρί ρεγκάτο ( τριμμζνο ) ΚΙΛΟ 30 6,64  199,20  

21 Φακζσ  (ςυςκ. 500 γρ.) ΣΜΧ 300 1,24  372,00  

22 Φαςόλια ξερά μζτρια (ςυςκ. 500 γρ.) ΣΜΧ 180 1,42  255,60  

23 Φζτα εγχϊρια ΠΟΠ αιγοπρ. ΚΙΛΟ 220 8,40  1.848,00  

24 Χυλοπίτεσ 500 γρ. ΣΜΧ 100 1,33  133,00  

ΤΝΟΛΟ 13.590,80 €

ΦΠΑ 13% 1.766,80 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ
15.357,60 €
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ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ: Φ.Π.Α. 24% 

ΕΙΔΟ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗ

Η

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
ΤΝΟΛΟ

1 Αλάτι (πλαςτικι ςυςκευαςία 500 γρ.) ΣΜΧ 120 0,89 106,80

2 Άνκοσ αραβοςίτου βανίλια (φακελ. 160 γρ.) ΣΜΧ 250 0,49 122,50

3 Βανίλια άρωμα (ςυςκευαςία 30 γρ.) ΣΜΧ 50 0,45 22,50

4 Βοφτυρο Βιτάμ ( ςυςκευαςία1Kgr.) ΣΜΧ 120 3,46 415,20

5 Ελιζσ χφμα Καλαμϊν (απφρινεσ) ΚΙΛΟ 25 4,25 106,25

6 Μαρμελάδα 500 γρ. ΣΜΧ 80 2,57 205,60

7 Δάφνθ (ςυςκευαςία 15 γρ.) ΣΜΧ 20 0,97 19,40

8 Δυόςμοσ (ςυςκευαςία 25 γρ.) ΣΜΧ 20 0,97 19,40

9 Ζάχαρθ (χάρτινθ ςυςκευαςία 1.000 γρ.)  ΚΙΛΟ 120 0,89 106,80

10 Καλαμποκζλαιο ΛΙΣΡΟ 40 2,58 103,20

11 Κανζλλα ΣΜΧ 10 0,89 8,90

12 Κίμινο φακελάκι 30 γρ. ΣΜΧ 10 1,05 10,50

13 Κορν – Φλζικσ επϊνυμα διάφορα ΣΜΧ 280 2,82 789,60

14 Μοςχοκάρυδο τριμμζνο 30 γρ. ΣΜΧ 10 0,89 8,90

15 Μπαχάρι 30 γρ. ΣΜΧ 20 0,89 17,80

16 Μπεϊκιν - πάουντερ ΣΜΧ 30 0,97 29,10

17 Μπιςκότα τφπου μιράντα ολικισ άλεςθσ ΣΜΧ 400 0,98 392,00

18 Ντομάτα ςτον τρίφτθ 500 γρ. ΣΜΧ 200 0,73 146,00

19  Ντοματοπολτόσ 500 γρ. ΣΜΧ 80 1,46 116,80

20 Ξφδι (πλαςτικι φιάλθ 400 γρ.) ΣΜΧ 120 0,73 87,60

21 Πιπζρι (ςυςκ. 50 γρ.) ΣΜΧ 30 1,05 31,50

22 Πίτεσ για ςουβλάκια  ( 1x10 ) ΣΜΧ 30 1,22 36,60

23 Ρίγανθ (ςυςκ. 50 γρ.) ΣΜΧ 40 1,30 52,00

24 όδα φακελάκι ΣΜΧ 10 0,49 4,90

25 φολιατοειδι ( τυρ.-λουκ. ) κατεψυγμζνα 1 κιλοφ ΠΑΚΕΣΟ 150 4,04 606,00

26 Σαχίνι ςυςκευαςία 1 κιλοφ ΣΜΧ 60 6,70 402,00

27 Σοματοχυμόσ  (ςυςκ. 500 γρ.) ΣΜΧ 600 0,73 438,00

28 Σςάι (ςυςκευαςία 1x10 ) ΣΜΧ 50 0,89 44,50

29  Φρυγανιά τριμμζνθ 500γρ.  ΣΜΧ 20 0,89 17,80

30 Φυςικόσ χυμόσ ςυςκευαςία 1 λίτρου ΣΜΧ 400 1,86 744,00

31 Χαμομιλι  (ςυςκευαςία 1x10) ΣΜΧ 30 0,89 26,70

32 Ψωμί του τοςτ μεγάλο ολικισ άλεςθσ ΣΜΧ 150 2,59 388,50

33 Χαλβάσ βανίλια ςυςκευαςία 2,5 κιλϊν ΣΜΧ 20 11,25 225,00

34 Χυμόσ λεμονιοφ 250γρ ΣΜΧ 60 0,40 24,00

ΤΝΟΛΟ 5.876,35 €

ΦΠΑ 24% 1.410,32 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ
7.286,67 €
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ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ + ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ: Φ.Π.Α. 13% και 24% 
 

Α/Α ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗ

Η
ΠΟΟΣΗΣΑ ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 

24%

ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 13%

ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24%

1
Ψωμί ολικισ άλεςθσ

ΚΙΛΟ
1.800 1,42 2.556,00

2
Κουλουράκια διάφορα

ΚΙΛΟ
100 8,06  806,00

3

Παςχαλινά - 

Χριςτουγεννιάτικα 

ςοκολατζνια 250 γρ. το τεμάχιο ΣΜΧ

300 3,63  1.089,00

4
Γλυκά ατομικά διάφορα

ΚΙΛΟ
80 10,48  838,40

5
Μελομακάρονα

ΚΙΛΟ
30 8,06  241,80

6
Κουραμπιζδεσ

ΚΙΛΟ
25 8,06  201,50

ΤΝΟΛΟ  2.556,00 € 3.176,70 €

ΦΠΑ 332,28 € 762,40 €

ΤΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 2.888,28 € 3.939,10 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ
6.827,38 €
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                                       ΔΙΓΗ ΜΔ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΜΔΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΣΙΜΗ 

(ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ) 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ: Φ.Π.Α. 13% 
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ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ: Φ.Π.Α. 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔO
ΤΝΟΛΟ

1 ΑΓΓΟΤΡΙΑ ΣΜΧ 400 0,40 160,00

2 ΑΝΙΘΟ ΣΜΧ 120 0,45 54,00

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 400 1,42 568,00

4 ΒΕΡΤΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 70 1,86 130,20

5 ΚΑΡΟΣΑ ΚΙΛΟ 250 0,71 177,50

6 ΚΑΡΠΟΤΖΙ ΚΙΛΟ 150 0,45 67,50

7 ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 100 0,89 89,00

8 ΚΡΕΜΤΔΑΚΙΑ ΦΡΕΚΑ ΚΙΛΟ 40 1,06 42,40

9 ΚΡΕΜΤΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 400 0,71 284,00

10 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 70 0,53 37,10

11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 250 0,98 245,00

12 ΜΑΙΝΣΑΝΟ ΣΜΧ 120 0,45 54,00

13 ΜΑΝΣΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΣΙΝΕ ΚΙΛΟ 70 0,89 62,30

14 ΜΗΛΑ ΣΑΡΚΙΝ ΚΙΛΟ 450 1,69 760,50

15 ΜΠΑΝΑΝΕ ΚΙΛΟ 550 1,33 731,50

16 ΜΕΛΙΣΖΑΝΕ ΣΑΚΟΝΙΚΕ ΚΙΛΟ 40 2,04 81,60

17 ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 100 1,19 119,00

18 ΝΣΟΜΑΣΕ ΚΙΛΟ 350 1,06 371,00

19 ΠΑΣΑΣΕ ΚΙΛΟ 1200 0,62 744,00

20 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 200 1,06 212,00

21 ΠΙΠΕΡΙΕ ΚΙΛΟ 50 0,98 49,00

22 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 50 0,62 31,00

23 ΕΛΙΝΟ ΣΜΧ 90 0,71 63,90

24 ΚΟΡΔΑ (ςυςκευαςία 1x3 ) ΣΜΧ 100 0,98 98,00

25 ΦΡΑΟΤΛΕ ΚΙΛΟ 100 2,22 222,00

ΤΝΟΛΟ 5.454,50 €

ΦΠΑ 13% 709,09 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ
6.163,59 €
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Α/Α ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔO
ΤΝΟΛΟ

1

Μοςχάρι εγχϊριο καπάκι ι 

ςπάλα ι ποντίκι (8-12 μθνϊν 

χωρίσ κόκαλο)   

ΚΙΛΟ 250 8,41 2102,50

2
Κιμάσ μοςχάρι εγχϊριο καπάκι ι 

ςπάλα  
ΚΙΛΟ 600 8,41 5046,00

3
Χοιρινό μποφτι εγχϊριο χωρίσ 

κόκαλο
ΚΙΛΟ 200 5,76 1152,00

4
Κοτόπουλο εγχϊριο Α ποιότθτοσ 

επϊνυμο (Σ. 65% Α)
ΚΙΛΟ 750 3,54 2655,00

ΤΝΟΛΟ 10.955,50 €

ΦΠΑ 13% 1.424,22 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ
12.379,72 €

 
 

 

ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ : Φ.Π.Α. 13% 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ

Μ.Λ.Σ. Δ/ΝΗ 

ΕΜΠ. & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Βακαλάοσ ΚΙΛΟ 300 4,87 1461,00

2 Φαςολάκια(ςυςκευαςία του 1kgr) ΚΙΛΟ 200 3,10 620,00

3 Αρακάσ (ςυςκευαςία του 1kgr) ΚΙΛΟ 200 3,09 618,00

4 πανάκι ΚΙΛΟ 200 3,81 762,00

ΤΝΟΛΟ 3.461,00 €

ΦΠΑ 13% 449,93 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ
3.910,93 €

 
 

 

 

                                                                                                   Η Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο 

                                                                                                              Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 

      

                                                                                   ΓΙΚΑΣΟΠΟΤΛΟΤ  ΒΑΡΒΑΡΑ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 
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ΔΘΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΟΥΟΛΘΚΗ ΑΓΧΓΗ 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ 

ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  51.925,89  € κε Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2018 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΣΕΥΝΙΚΕ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 
Με  ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ηξφθηκα γηα ηηο αλάγθεο 

ζίηηζεο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ηκήκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ 

Γήκνπ Πεξάκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο. 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ   51.925,89 € (πελήληα κία ρηιηάδεο ελληαθφζηα είθνζη πέληε 

επξψ θαη νγδφληα ελλέα ιεπηά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 13% θαη 24% αλάινγα ην πξντφλ θαη γηα έλα 

έηνο. 

 Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 . 

     Αλαιπηηθά ε πξνκήζεηα αθνξά: 

 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΣΡΟΦΘΜΧΝ 

 

ΕΘΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΘΟΤ-ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΕΘΔΗ 

 

Όια ηα είδε παληνπσιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε 

παξαγγειία ηνπ θάζε ζηαζκνχ. Η ζπζθεπαζία λα θέξεη ζηα ειιεληθά ελδείμεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 11 Κ.Σ.Π. πεξί επηζήκαλζεο. Σα ρνξεγνχκελα είδε ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ειιεληθήο παξαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο Δ.Δ.. Η κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. Σα πξντφληα 

θαη ε δηαθίλεζή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη 

Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηνπο 

Καλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ.  

 

 

Απγά λσπά: Σα απγά ζα είλαη αθέξαηα θαη θαζαξά, σνζθνπεκέλα Α΄ θαηεγνξίαο κε ηηο απαξαίηεηεο 

ζεκάλζεηο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, βάξνπο 53-63 γξ. θαηεγνξία medium. Ο έιεγρνο ηνπ βάξνπο ζα 

εμαθξηβψλεηαη κε δχγηζε νξηζκέλνπ αξηζκνχ απγψλ θαη’ εθηίκεζε απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. Σα απγά ζα 

είλαη  ζπζθεπαζκέλα απφ ην σνζθνπηθφ θέληξν ζε θαζαξέο πξνζήθεο κε αηνκηθά ρσξίζκαηα, κε ηηο 

απαξαίηεηεο ελδείμεηο (αξ. Χνζθνπηθνχ θέληξνπ, θαηεγνξία απγνχ Α΄, εκεξνκελία παξαγσγήο, εκεξνκελία 

ιήμεο θ.ιπ.).  
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Σπξνθνκηθά πξντφληα: (Σπξί θέηα εγρψξηα, ηπξί ηχπνπ Gouda Οιιαλδίαο ή Ε.Ε., ηπξί ηχπνπ θαζέξη 

εγρψξην ή Ε.Ε, θιεξφ ηπξί θεθαινηχξη εγρψξην ή Ε.Ε.). Όια ηα ηπξηά λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο. Να έρνπλ ηελ 

πιήξε θαη επηηπρεκέλε σξίκαλζε, απαιιαγκέλα αληηθαλνληθψλ νζκψλ θαη γεχζεσλ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή 

γεχζε ελφο εθάζηνπ, λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο, λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο (ηα 

ηξίκκαηα απνθιείνληαη). Σα ηπξηά πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο κηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο νξίδνληαη ζηα 

Π.Γ. 56/95 θαη 119/97. Ο ρεκηθφο θαζψο θαη ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ησλ κηθξνβηνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα 

είλαη δεζκεπηηθφο. Η κεηαθνξά ησλ ηπξηψλ πξνο ηηο απνζήθεο ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη 

ΚΑΠΗ ζα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθά ζεξκφκεηξα. Σα απηνθίλεηα 

ςπγεία ζα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη  αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηδξχκαηνο. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP (αξ. 

487/21-9-2000 ΚΤΑ) γηα ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ 

(απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο) απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ 

είλαη παξαγσγφο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP 

ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 

Ζπκαξηθά: Μαθαξφληα γηα παζηίηζην, ζπαγγέηη, πάζηεο (θξηζαξάθη, θνθηφ καθαξνλάθη, πεπνλάθη, ζαιηγθάξηα, 

θηνγθάθη θ.ιπ.) ρπινπίηεο. Σα δπκαξηθά ζα είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ ζηκηγδάιη πινχζην ζε γινπηέλε ή 

άιεπξν νιηθήο άιεζεο καθαξνλνπνηΐαο απφ ζθιεξφ ζίην θαη λεξφ ρσξίο δχκε, μεξαηλφκελα εληφο εηδηθψλ 

ζαιάκσλ κε ειαθξά ζέξκαλζε ή ζηνλ αέξα ρσξίο ςήζηκν, λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 115 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Σα παξαπάλσ είδε 

ζα είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. 

 

 Μαξκειάδα: Να είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο (άξζξν 132) θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. ε ζπζθεπαζία πιαζηηθή 380γξ.   θαζψο θαη επηινγήο εηδψλ 

θξνχησλ.      

 

Μέιη: Μέιη Αλζέσλ ή Θπκαξίζην: Καηά πξνηίκεζε εγρψξην. Να πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 67 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο θαη 

θηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 Kg. 

 

Μαξγαξίλε ηχπνπ  Soft: Θα δηαηίζεηαη ζε θεζέ ή παθέην (ιηπαξή χιε γηα επάιεηςε 70%), λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ππφ ςχμε ζε ζπζθεπαζία 250 γξ., λα κελ πεξηέρεη 

ζπληεξεηηθά θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε trans ιηπαξά δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2% ησλ νιηθψλ ιηπηδίσλ. 

 

Ρχδη: Σν πξντφλ λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο (θαξνιίλα, γιαζέ, θίηξηλν γηα πηιάθη θ.ιπ.) θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 101 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα 

δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. 

Όζπξηα: Σν πξντφλ λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο (θαζφιηα κέηξηα , θαζφιηα γίγαληεο, θαθέο ςηιέο θ.ιπ.) θαη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. 

 

Φξπγαληά ηξίκκα: Σν πξντφλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 113 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 180 γξ. 

 

Δεκεηξηαθά: Δίλαη ην πξντφλ κε βάζε ηα ζηηεξά, πξννξηδφκελν γηα πξσηλφ, κε κεησκέλεο ζεξκίδεο ή ρσξίο 

πξφζζεηα ζάθραξα. Να πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 375 γξ. 
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Αιεχξη: Χο ‘’άιεπξν ζίηνπ ’’ ή απιψο ‘’ άιεπξν ’’ λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην πξντφλ ηεο άιεζεο πγηνχο 

ζίηνπ βηνκεραληθά θαζαξηζκέλνπ απφ θάζε αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Σν πξντφλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 104, 105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 

Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ηνπ 1 Kg. 

 

Αιεχξη ηχπνπ θαξίλα: Σν πξντφλ λα  πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 104, 105, 106, 107 ηνπ 

Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ησλ 

500 γξ. 

 

Μπηζθφηα ηχπνπ Μηξάληα ή Πηη - κπεξ: Σν πξντφλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 142 

ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 225 -

275 γξ. 

 

Ζάραξε: Να πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 Kg. 

 

Αιάηη: Φηιφ, είλαη ην πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ εμάηκηζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηηο αιπθέο είηε απφ 

επεμεξγαζία ηνπ νξπθηνχ άιαηνο ησλ αιαησξπρείσλ. Θα πξέπεη λα έρεη ιεπθφ ρξψκα θαη ην πδαηηθφ ηνπ 

δηάιπκα λα εκθαλίδεη ειαθξηά κφλν ζνιεξφηεηα θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 750 γξ. 

 

Ξίδη: Να πξνέξρεηαη κφλν απφ νμηθή δχκσζε ηνπ θξαζηνχ απφ ρισξά ζηαθχιηα ή απφ μεξή ζηαθίδα θαη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. Η ζπζθεπαζία λα θέξεη ζηα ειιεληθά ελδείμεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 θαη 11 

Κ.Σ.Π. πεξί επηζήκαλζεο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 750 gr θαη 1 kg ζε πιαζηηθή θηάιε. 

 

Άλζνο αξαβνζίηνπ 62 gr (βαλίιηα ή θαθάν), δειέ, κπέηθηλ πάνπληεξ, βαλίιηεο, , θφξλ θιάνπξ, ζηκηγδάιη 

ρνληξφ- ςηιφ: Θα δηαηίζεληαη ζηε ζπζθεπαζία πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Να πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

θνιηαηνεηδε ( ηπξνπηηάθηα, ινπθαλνπηηάθηα θ.ι.π.): Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

113 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Η  κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε 

απηνθίλεηα ςπγεία ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθά ζεξκφκεηξα. ε θάζε παξαιαβή ζα ειέγρεηαη ε 

ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο. Σα απηνθίλεηα ςπγεία ζα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 1000γξ. 

 

Μπαραξηθά: Πηπέξη καχξν, θαλέια μχιν, κνζρνθάξπδν, ξίγαλε, θχκηλν, Γάθλε, δπφζκνο,  θαξίλν θ.ιπ., φρη 

ρχκα. Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Η ζπζθεπαζία ζχκθσλα κε απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Υπκφο ιεκφλη: Θα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε θηάιεο πιαζηηθέο ησλ 330 γξ. 

 

Φαξίλ Λαθηέ : Να πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 

θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. ε ζπζθεπαζία ησλ 300 γξ 

Σνκαηνπνιηφο απιφο ζπκππθλσκέλνο θαη ηχπνπ πνπκαξφ: είλαη ην πξντφλ πνπ παξαζθεπάδεηαη κε 

ζπκπχθλσζε ηνπ ζαξθψδνπο ρπκνχ ησλ λσπψλ θαξπψλ ηεο ηνκάηαο, κε απνβνιή κέξνπο ηνπ λεξνχ απηψλ θαη 

πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 124 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία κεηαιιηθή ή ράξηηλε ησλ 410 γξ. 
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Υπκφο θπζηθφο θξνχησλ: σο ρπκφο θξνχησλ νξίδεηαη ην δπκψζηκν αιιά κε  δπκσζέλ πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη 

απφ πγηή θαη ψξηκα θξνχηα, ελφο ή πνιιψλ εηδψλ, κε κεραληθέο κεζφδνπο ιήςεο θαη έρεη ην ρξψκα, ην άξσκα 

θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ησλ ρπκψλ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη. Οη νξγαλνιεπηηθνί 

ραξαθηήξεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο ρξεζηκνπνηήζεσο 

κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. Γεληθά ηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 126 θαη 127 ηνπ 

Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ 1 

ιίηξνπ. 

 

Καηεςπγκέλα ιαραληθά, (θαζνιάθηα – αξαθάο- ζπαλάθη ): Σα πξνο πξνκήζεηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά ζα 

είλαη θαζαξηζκέλα, θαηά πξνηίκεζε εγρψξηαο παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο Δ.Δ. Α΄ πνηφηεηαο, ζπζθεπαζκέλα, 

φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηαςχμεσο θαη ιήμεσο, ζα έρνπλ ην δσεξφ θπζηνινγηθφ ηνπο ρξψκα θαη 

ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη  πξνδηαγξαθέο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ 

απνθιεηφκελεο απνιχησο ηεο πξνκήζεηαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο ηεο πξψηεο. ε φηη 

αθνξά ηελ ζπζθεπαζία ζα παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 Kg. H κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζα 

γίλεηαη κε θαζαξά, απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα – ςπγεία ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθά ζεξκφκεηξα. Ο 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP (αξ. 

487/21-9-2000 ΚΤΑ) γηα ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ 

(απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο) απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ 

είλαη παξαγσγφο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP 

ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 

Ειαηφιαδν: Παξζέλν ειαηφιαδν εμαηξεηηθφ (ΔΥΣRA) κε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 1%. Οη θπζηθέο θαη 

ρεκηθέο ζηαζεξέο ηνπ ειαηφιαδνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη 

Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαη κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαζψο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Σν ειαηφιαδν ζα δηαηίζεληαη ζε 

ζπζθεπαζία δχν(2) θαη πέληε (5) ιίηξσλ. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP (αξ. 487/21-9-2000 ΚΤΑ) γηα ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο 

θαη εκπνξίαο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ (απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο) απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη παξαγσγφο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 

Καηεςπγκέλα ςάξηα: Σα θαηεςπγκέλα ςάξηα ζα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, θαηεςπγκέλα θαηά κνλάδα (IQF) λα 

είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε Α θαη Β ζπζθεπαζία (Α ζπζθεπαζία πιαζηηθφ θχιιν θαη Β ραξηνθηβψηην) κε ηηο 

απαξαίηεηεο ελδείμεηο ζηα ειιεληθά (εκ. Καηάςπμεο, εκ. Λήμεο, ρψξα πξνέιεπζεο αξ. Έγθξηζεο εξγαζηεξίνπ 

ζε πεξίπησζε ηεκαρηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο). Σα πξντφληα θαηά ηελ παξάδνζε λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

θαηάςπμεο. Σα ςάξηα ζα είλαη ηππνπνηεκέλα θαηά ίδηα κεγέζε θαη ην βάξνο ηνπ θάζε ςαξηνχ ζα είλαη αλάινγν 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο. Σα 

ρνξεγνχκελα είδε θαηεςπγκέλα ςάξηα ζα έρνπλ πνζνζηφ επί πάγνπ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα. 

Θα κεηαθέξνληαη πξνο ηηο απνζήθεο ησλ ηκεκάησλ κε απηνθίλεηα – ςπγεία ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθά 

ζεξκφκεηξα, ζα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα θαη ηα πξντφληα ζα είλαη πξφζθαηεο θαηάςπμεο φηαλ ζα 

παξαδίδνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο. Σα θαηεςπγκέλα ςάξηα ζα ζπλνδεχνληαη κε ηα θαηάιιεια 

πηζηνπνηεηηθά θηεληαηξηθήο επηζεψξεζεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

θηεληαηξηθέο Τγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο Γηαηάμεηο θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  

 

ΚΡΕΑ ΜΟΥΟΤ 

 

Σν θξέαο  ζα είλαη λσπφ (εγρψξην), πξψηεο πνηφηεηαο, πγηεηλφ, θξέζθν, ζα θέξεη αλάινγν ιίπνο, ζα έρεη 

ππνζηεί θηεληαηξηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζα παξαδίδεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλα 
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ηεκάρηα ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ησλ ηκεκάησλ. Σν θξέαο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ δψν ζθαγκέλν ζε 

ζθαγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, 48 ψξεο πξηλ θαη κέρξη (6) εκέξεο, λα έρεη ππνζηεί θηεληαηξηθφ έιεγρν θαη λα 

θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο ηνπ θηεληαηξηθνχ-πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Η κεηαθνξά ησλ θξεάησλ πξνο ηα 

Σκήκαηα ζα γίλεηαη θάησ απφ πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη κε κεηαθνξηθά κέζα εθνδηαζκέλα κε ηε ζρεηηθή άδεηα ηεο 

Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. Σν ζθάγην πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλν ζε θαζαξφ θξέαο δει. ρσξίο θεθάιη, άθξα, 

ζπιάρλα θαη ελδνππειηθφ ιίπνο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο σο πξνο ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ δψνπ (εληαίν ζθάγην, εκηκφξην, 4/κφξην) ζηα 

αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζην δειηίν απνζηνιήο ή ζην ηηκνιφγην. Σν θξέαο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ 

βξίζθνληαη ζε άξηζηε ζξεπηηθή θαη θπζηθή θαηάζηαζε κε εμσηεξηθφ ζηξψκα ιίπνπο 1-1,5 εθαηνζηά. 

 

ΚΘΜΑ ΜΟΥΟΤ 

 

Ο θηκάο ζα παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ θξέαο, φπσο αθξηβψο ην  κεξηδνπνηεκέλν  θξέαο, ζα πξνέξρεηαη απφ 

ζθαγείν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα, ζα έρεη ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν θαη ζα θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζθξαγίδεο Κηεληαηξηθνχ θαη Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΝΧΠΑ 

 

Να  είλαη Α΄ πνηφηεηαο, πξνζθάηνπ ζθαγήο  θαη ηνπ ηχπνπ 70%. Να  πξνέξρνληαη απφ πγηή  εγρψξηα 

θνηφπνπια θαη λα είλαη  θαιήο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο λα έρνπλ ζθαγεί ζε ζχγρξνλν θαη  ειεγρφκελν απφ ηελ 

Κηεληαηξηθή Τπεξεζία  πηελνηξνθείν, ην νπνίν δηαζέηεη θσδηθφ  έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη  ηνπ 

νπνίνπ ε επσλπκία  ζα αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο, λα έρνπλ ζπζθεπαζζεί  θαη ζπληεξεζεί ππφ 

πγηεηλέο ζπλζήθεο λα θέξνπλ  επ’ απηψλ ην εηδηθφ  θαξηειάθη, φπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Η 

εκεξνκελία  παξάδνζήο ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο. 

Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή θηκά απφ θξέαο πνπιεξηθψλ, επίζεο απνθιείνληαη νη κχεο ηεο θεθαιήο, ην 

πνληίθη, πιεγέο αθαίκαμεο, δψλεο ελέζεσλ, δηάθξαγκα, ιάπα θαη ππνιείκκαηα θξέαηνο απνμεζκέλα απφ 

νζηά. 
 

Οη πξνκεζεπηέο θξέαηνο ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηφπν θνπήο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ θξεάησλ, πνπ ζα είλαη ειεγρφκελνο απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαη ζα έρεη ηηο απαηηνχκελεο 

άδεηεο. 

 

ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΘΚΑ ΝΧΠΑ 

 

Σα θξνχηα θαη ιαραληθά ζα είλαη πξψηεο (Α΄)  πνηφηεηαο, ηεο επνρήο, θαη ζα  πιεξνχλ ηηο  πξνδηαγξαθέο ηεο 

Δ.Δ. 

Απαγνξεχεηαη  ε παξαιαβή θξνχησλ  ειαηησκαηηθψλ. Να  είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην  σξίκαλζεο  θαη 

αλάπηπμεο γηα λα  θαγσζνχλ. Σα θξνχηα  ζα πξνζθέξνληαη ζε  ζπζθεπαζία κηαο ή δχν ζεηξψλ θαη φρη ζε  

πεξηζζφηεξεο ζεηξέο. Σα  θξνχηα ζα θέξνπλ εηηθέηεο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη  ε πνηθηιία θαη ε  πξνέιεπζή ηνπο. 

Δθηζηάηαη ε  πξνζνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζην  δειηίν απνζηνιήο θαη ζην  αληίζηνηρν ηηκνιφγην  ζην νπνίν ζα 

πξέπεη λα  αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη  ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ  είδνπο, (θαηεγνξία, πξνέιεπζε 

φπσο θαη  θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα π.ρ. ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ  Μέξιηλ, Κξήηεο, Άξηαο, Πξέβεδαο, Γηάθαο), 

ΜΗΛΑ: ηάξθηλ, 

Νηέιηζηνπο, Βφινπ, Γθφιληελ, Ρελέηεο, Γθξάλ - κίζ, Μπέι θφξ, ΑΥΛΑΓΙΑ: Κξπζηάιηα, Ακπάηε -θεηε, 

θάηδεξ θ.ιπ. 

 

ΑΡΣΟ 

Ο ππφ παξάδνζε άξηνο πξέπεη λα είλαη θαιά παξαζθεπαζκέλνο απφ αιεχξη ηχπνπ 70% ,λα είλαη θαιά ςεκέλνο, 

ε δηφγθσζή ηνπ λα είλαη θαλνληθή θαη νκνηνγελήο, λα είλαη εχγεπζηνο θαη απαιιαγκέλνο απφ θάζε δπζάξεζηε 
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κπξσδηά. Θα παξαδίδεηαη ηξεηο ψξεο κεηά ηνλ εθθιηβαληζκφ ηνπ κε δηθαηνινγεκέλε κφλν ηε λφκηκε 

αγνξαλνκηθή απμνκείσζε σο πξνο ην βάξνο ηνπ. 

       

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ 

(άξηνο, είδε παληνπσιείνπ, είδε νπσξνπσιείνπ, είδε θξενπσιείνπ θαη θαηεςπγκέλα είδε), πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Δήκνπ Πεξάκαηνο 

θαη ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην θνκκάηη είλαη νη πίλαθεο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ  θαηεγνξηψλ 

ηνπο. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 51.925,89 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 13% θαη 24%.  

  Η αλάδεημε ηνπ/ηεο κεηνδφηε/ηξηαο-ησλ κεηνδνηψλ/ηξηψλ ζα γίλεη βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο ζην 

ζχλνιν θάζε θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο θαη’ εμαίξεζε γηα ηνλ άξην. ηα είδε πνπ ππάξρεη δηαηίκεζε 

φπσο νη θαηεγνξίεο 2, 3 θαη 4, κεηνδφηεο/ηξηα-κεηνδφηεο/ηξηεο αλαδεηθλχεηαη/νληαη αλά θαηεγνξία 

πξντφλησλ ν/ε πξνζθέξσλ/νπζα- νη πξνζθέξνληεο/νπζεο ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ ζεηηθήο 

έθπησζεο γηα φια ηα είδε ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο,  φπσο απηή 

αλαθνηλψλεηαη κέζσ ησλ δειηίσλ πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηεο εθάζηνηε εκέξαο 

παξάδνζεο ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο, θαη, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην ζχζηεκα δελ έρεη πξνβιεθζεί 

θαηαρψξεζε πνζνζηνχ έθπησζεο θαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα 

ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη αλά 

είδνο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εληαίαο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ αλά θαηεγνξία εηδψλ απφ 

ηελ Σηκή Αλαθνξάο φπσο απηή δίδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο  κειέηεο γηα ην 

αληίζηνηρν ππφ πξνκήζεηα είδνο.   

 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο  δχλαληαη  λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζχλνιν θάζε θαηεγνξίαο ή ζην ζχλνιν φιεο ηεο 

πξνκήζεηαο.  

 

Σα είδε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα θέξνπλ ηηο απαηηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο θαζψο 

θαη λα αλαγξάθεηαη ν ηφπνο πξνέιεπζήο ηνπο. 

 

Η έξεπλα ηηκψλ γηα ηα είδε παληνπσιείνπ, έγηλε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ην δηαδίθηπν θαζψο θαη απφ 

θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο.  

 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ γηα ηηο πξνκήζεηεο εηδψλ θξενπσιείνπ, θαηεςπγκέλσλ θαη νπσξνπσιείνπ είλαη βάζεη  

ησλ   αληίζηνηρσλ Γειηίσλ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 

Η έξεπλα γηα ηελ ηηκή ηνπ θηινχ πνπ αθνξά ζηνλ άξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα αξηνπνηεία ηεο πεξηνρήο καο.  
 

Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ ζηελ αγνξά, ηεο απφιπηεο 

αξεζθείαο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα κπνξεί λα επηθαιεζηεί γηα φθειφο ηνπ νπνηαδήπνηε 

αζάθεηα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ. 

                                                                                   

                                                                                               Η Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο 

                                                                                                      Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

                                                                                               ΓΙΚΑΣΟΠΟΤΛΟΤ  ΒΑΡΒΑΡΑ                                                 

                                                                       




