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                                                                          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              
Δ/νση : Κύπρου  10              
Πληροφορίες: Σ. Παπαδοπούλου                               
Τηλ:  2513 500171                                                  
Fax:  2510 451.484                                                                    
E-mail:  supplies@dkavalas.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ          : 1.138.271,42 και αναλυτικά:
                                                      1.129.810,82 € (χωρίς ΦΠΑ 13%) & 8.460,60 €               
                                                      (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Φ.Π.Α.                                       : 146.875,41 € (13%) & 2.030,54 € (24%)

ΣΥΝ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.287.177,37 €
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ       : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
                                                    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Περιεχόμενα μελέτης:

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Γενική – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

3. Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (συγκεντρωτικός)

5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (αναλυτικός)

                                                         Καβάλα, Iούνιος 2020
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

     ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

      Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 – 2022, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.287.177,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 24% ανάλογα με τα υπό 
προμήθεια είδη.  

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη:

1. των αναγκών του Δήμου Καβάλας 
-σε γάλα του προσωπικού (τακτικού και έκτακτου) του Δήμου, ως μέσο ατομικής προστασίας, στα 
πλαίσια εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-
2019 (Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α και β΄ βαθμού και των 
νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής), ως ισχύει. 
-των δαπανών σε εδέσματα, ροφήματα και φρούτα στο πλαίσιο της διοργάνωσης εορταστικών, 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.   

2. των αναγκών (σε τρόφιμα) του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας με την υπ’ αριθ. 890/2011 ομόφωνη απόφασή του, αφού έλαβε 
υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010, 79, 202 του Ν. 3463/2006, την υπ’ αριθ. 
732/2011 απόφασή του, την υπ’ αριθ. 403/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις 
δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί την εποχή έχοντας ως στόχο την 
ανακούφιση αναγκών δημοτών που αντιμετώπιζαν έντονα οικονομικά προβλήματα αδυνατώντας 
αποδεδειγμένα να τα επιλύσουν, ενέκρινε την ίδρυση του Κοινωνικού Καταστήματος, μέσω του 
οποίου θα παρέχονταν στους δικαιούχους βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης όπως είδη διατροφής, 
ένδυσης και υπόδησης κ.α.. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί έκτοτε στο πλαίσιο του 
Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
αυτού, καθώς και με τη συνδρομή χορηγών, δωρητών και εθελοντών. Με την με αριθμ. 652/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΒΚΦΩΕ6-ΖΝΗ) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας 
και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας, ο οποίος υπάρχει πρόθεση να 
τροποποιηθεί, ώστε να θέσει νέα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για τους δικαιούχους που 
αναμένεται να ανέλθουν στους 250. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός αυτός διαφοροποιείται συνεχώς, 
καθώς γίνεται επικαιροποίηση των κριτηρίων ωφελούμενων και διατηρείται ανοιχτή διαδικασία 
αιτήσεων και μοριοδότησης των δημοτών και κατοίκων του Δήμου. 

3. των αναγκών σίτισης των ατόμων που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή 
Καβάλας». Πιο συγκεριμένα: 
Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής (Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Καβάλας) που ανήκει στο ως άνω 
Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του νέου πρότυπου κανονισμού λειτουργίας (ΦΕΚ 
4249/5-12-2018/Τεύχος Β’), βάσει του οποίου: 1. Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η 
απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα). Για τους Σταθμούς 
που έχουν παρατεταμένη (απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή 
των παιδιών. 2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές 
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απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου 
λαμβάνεται το καταρχήν διαλαμβανόμενο στην υπ’ αριθμ. απόφαση Υ1α/Γ.Π.οικ.76785/25-10-2017 του 
Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017).

Στον ίδιο κανονισμό και στο άρθρο 19 αναφέρεται ότι το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο 
φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά.

Η Δ/νση Προσχολικής Αγωγής εποπτεύει 10 Παιδικούς Σταθμούς (9 Βρεφονηπιακούς και 1 Νηπιακό) 
οι οποίοι συμμετέχουν στο Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής». Στους Παιδικούς Σταθμούς φιλοξενούνται σήμερα 233 
βρέφη και 310 νήπια (543 βρέφη και νήπια). Οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στους Παιδικούς 
Σταθμούς διαφόρων ειδικοτήτων, με μόνιμη, αορίστου, ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας και 
κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ ανέρχονται κατά μέσο όρο στους 162. 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης που, ομοίως ανήκει στο ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., 
έχει υπό την εποπτεία της έξι (6) Τμήματα Κ.Α.Π.Η., τα οποία φιλοξενούν σε καθημερινή βάση 300 
ηλικιωμένα άτομα, έχοντας 2000 εγγεγραμμένα μέλη. Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Καβάλας σκοπό έχουν 
τη στήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας μέσα από υπηρεσίες που φροντίζουν για τη βελτίωση 
της ψυχοσωματικής τους υγείας. Στόχος τους είναι να αποτελούν χώρο δημιουργικής απασχόλησης 
για αυτούς, να στηρίζουν την οικογένεια που φροντίζει ηλικιωμένα μέλη, παρέχοντας συμβουλευτική 
κοινωνική εργασία, έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις στις  ανάγκες των συμπολιτών μας, για 
φροντίδα, προστασία, στήριξη, ενημέρωση, ψυχαγωγία, ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, 
συντροφικότητας και συνεργασίας, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του 
κοινωνικού συνόλου. Στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. παρέχονται καθημερινά καφές, αναψυκτικά, τσάι, 
πίτες, χαλβάς, ρυζόγαλο, ζελέ, κ.α.. 

     Επίσης, γίνεται προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του αντίστοιχου προσωπικού (μόνιμοι, υπάλληλοι 
με σύμβαση ΙΔΑΧ, καθώς και οι υπάλληλοι με σύμβαση ΙΔΟΧ ) σύνολο 100 υπάλληλοι περίπου.

4.  των αναγκών στοιχειώδους σίτισης των ατόμων που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
-στα πλαίσια της φιλοξενίας στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες 
(Κ.Δ.Α.Π./Μ.Ε.Α.), 
-στα πλαίσια αποκριάτικων εκδηλώσεων (Καθαρά Δευτέρα), εκδηλώσεων καλοκαιρινής περιόδου 
(Πρωτομαγιά)
-στα πλαίσια λειτουργίας του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων Καβάλας. 

5. των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου (Δ.Ω.Κ.):
Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ.), ιδρυθέν το έτος 1938, είναι ένα από τα πιο ιστορικά και 
δραστήρια ωδεία της ελληνικής περιφέρειας και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς 
της Καβάλας που συμβάλλει διαρκώς στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στην 
Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή, διοργανώνοντας κάθε χρόνο πλήθος εκδηλώσεων, δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών. 

6. των αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ: 
         Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ), ΝΠΙΔ, πρωτολειτούργησε τον Απρίλιο 

του 1993, αποτελεί τον βασικό μοχλό θεατρικής δραστηριότητας στην πόλη της Καβάλας και του 
νομού, μεταξύ άλλων, πραγματοποιεί και συμμετέχει σε μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
ημερίδων, σεμιναρίων, ενώ με την υποδομή και το βεστιάριό του συμπαραστέκεται σε παραγωγές 
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τόσο των ερασιτεχνικών ομάδων της πόλης, όσο και σε μεγάλο αριθμό μαθητικών θεατρικών ομάδων 
σε όλη την περιφέρεια.

 Στις 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240) δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κυρωθείσα με τον Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’), η οποία στο άρθρο 4 αυτής προβλέπει ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης 
προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 
καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται 
στο παρόν, καταργείται».

 Συνεπώς, ο Δήμος πλέον, ως Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την 
προμήθεια των ανωτέρω ειδών για την κάλυψη τόσο των δικών του αναγκών όσο και των αναγκών των 
Νομικών του Προσώπων.

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων (Δήμου και Ν.Π. αυτού) ανέρχεται 
στο ποσόν των 1.287.177,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (13% και 24%) και αναλύεται ως 
εξής: 

Η προμήθεια τροφίμων διαιρείται σε τμήματα με κριτήριο το είδος των τροφίμων, αφενός, διότι δεν 
τίθεται θέμα γεωγραφικών παραμέτρων σε ό,τι αφορά τον Δήμο και τα νομικά πρόσωπα (οι αποστάσεις 
μεταξύ τους είναι αμελητέες) και, αφετέρου, διότι κατά τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται καλύτερες 
προσφερόμενες τιμές/εκπτώσεις λόγω της μεγάλης ποσότητας των ειδών, αλλά και εξασφαλίζεται 
ανάδοχος και για τα νομικά πρόσωπα που έχουν πολύ χαμηλούς προϋπολογισμούς (για τα τρόφιμα των 
οποίων, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό).

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με τις ενδεικτικές τιμές μονάδας του προηγούμενου 
διαγωνισμού 2019-2020, βάσει του με αριθμ. πρωτ. 8409/27-03-2020 εγγράφου της Δημοτικής 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας, διότι στον εν λόγω διαγωνισμό, 
αφενός είχαν δοθεί μικρές εκπτώσεις που κυμάνθηκαν μεταξύ 5%-10% πλην ελαχίστων ειδών 
και, αφετέρου, υπήρχε μικρή συμμετοχή προμηθευτών σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές 
με συνέπεια να θεωρείται αναγκαία η διατήρηση του προϋπολογισμού χωρίς τροποποίηση 
προϋπολογισμού προκειμένου να ενισχυθούν οι συμμετοχές στο διαγωνισμό. Υπέρ της 
επιλογής αυτής συνηγόρησε επιπρόσθετα, η πρωτοφανής κατάσταση που αντιμετωπίζει τόσο η 
χώρα μας, όσο και η διεθνής κοινότητα λόγω της εμφάνισης, διασποράς και εξάπλωσης του 
κορονοϊού (covid-19), καθώς δεν είναι γνωστές οι επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία και 
ειδικότερα στην αγορά ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθούν με ασφάλεια οι διακυμάνσεις των 
τιμών των προϊόντων το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει.

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα συνταχθούν βάσει του καθαρού ποσού 
(χωρίς ΦΠΑ) κάθε τμήματος και, σε περίπτωση που τροποποιηθεί ο ΦΠΑ μετά τη δημοσίευση 
του διαγωνισμού (αλλά και σε περίπτωση που έχει αλλάξει ο ΦΠΑ κάποιου είδους από την 
τελευταία φορά που ενημερώθηκε η Υπηρεσία και δεν ενσωματώθηκε η αλλαγή στον παρόντα 

13% 24%
ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ        1.129.810,82 €           8.460,60 €
ΦΠΑ    146.875,41 €     2.030,54 €
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.276.686,23 €  10.491,14 €

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.287.177,37 €  
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προϋπολογισμό), θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στον ΦΠΑ των επίμαχων ειδών κατά την 
κατακύρωση των τμημάτων και την υπογραφή των συμβάσεων.

Η σύναψη συμβάσεων προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 
αυτού θα λάβει χώρα μετά από ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστου Τμήματος και η προσφορά θα 
υποβληθεί: α) με βάση τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας για τα Τμήματα 1 (Είδη 
άρτου και κουλούρια), 2 (Σφολιατοειδή εδέσματα, σάντουιτς, βασιλόπιτες και τσουρέκια, 3 
(Γλυκά ζαχαροπλαστείου), 4 (Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%), 5 (Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 
24%), 6 (Γάλα φρέσκο (άσπρο) και γαλακτοκομικά προϊόντα) και β) σε ποσοστό έκπτωσης (επί τοις 
εκατό) επί της συνολικής τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για το σύνολο των ποσοτήτων των 
Τμημάτων 7 (Νωπά Λαχανικά και Φρούτα), 8 (Κατεψυγμένα Λαχανικά), 9 (Ελαιόλαδα), 10 
(Κρέατα και Πουλερικά) και 11 (Ψάρια νωπά και κατεψυγμένα).

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης επί της νομίμως 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης κάθε είδους του Τμήματος την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης των τιμών τoυ 
Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας (https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/home/selida-pekavalas), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α'). 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, 
αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Προσφορές για ορισμένα μόνο είδη τμήματος θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να απορροφήσουν 
το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος, στον οποίο 
έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παρούσα για την ποσότητα ειδών που θα του ζητηθεί.

Η διάρκεια των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων που θα υπογραφούν ανάμεσα στο Δήμο και τα 
Νομικά Πρόσωπα αυτού και τον ανάδοχο ή τους αναδόχους στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση 
θα αρχίζει από την υπογραφή τους και θα λήγει στις 31-12-2022, ημερομηνία κατά την οποία θα 
πρέπει να έχει παραδοθεί το σύνολο των αιτούμενων υπό του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 
ποσοτήτων ειδών.

Ο Δήμος Καβάλας και τα Νομικά Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν την χρονική 
διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να 
συντρέχουν σωρευτικά (άρθρο 132 παρ. 1 α Ν. 4412/2016):
α) Διατυπώνεται η πρόθεση για λήψη παρατάσεως είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής είτε 
κατόπιν αιτήματος του Νομικού Προσώπου (εφόσον η παράταση αφορά δική του σύμβαση/συμβάσεις) 
και παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
β) Ακολουθεί καταγραφή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που παρακολουθεί τη σύμβαση ή το 
Νομικό Πρόσωπο (ανάλογα με το αν παρατείνεται σύμβαση του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου) των 
ποσοτήτων που παραδόθηκαν μέχρι του χρονικού σημείου του αιτήματος παράτασης. Δεν πρέπει να 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υπάρχει κατά τον χρόνο λήξης της αρχικής σύμβασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που 
καθορίζονται στη σύμβαση καθώς και του συνολικού ποσού αυτής.
γ) Λαμβάνει χώρα γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και εκδίδεται αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
δ) Εφόσον η παράταση αφορά σύμβαση/συμβάσεις Νομικού Προσώπου, ακολουθεί απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
 ε) Η παράταση γίνεται με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης 
 στ) Η διάρκεια της αρχικής σύμβασης παρατείνεται για τρεις (3) το πολύ μήνες. 
  ζ) Η παράταση δεν αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της.
      Η  παράταση θα βαρύνει τις πιστώσεις που θα έχουν ψηφιστεί στον προϋπολογισμό οικον. έτους 
2023 του Δήμου Καβάλας και των Νομικών του Προσώπων.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 

Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020
Η Συντάξασα

Παπαδοπούλου Σμαρώ

                                   Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών  

  Δέσποινα Χινίσογλου
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου 
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2. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ για τα οικονομικά έτη 
2021 και 2022 και πιο συγκεκριμένα για τους: 
α) Δήμο Καβάλας – Κοινωνικό Παντοπωλείο 
β) Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας Δήμου Καβάλας, 
γ)  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)
δ) Δημοτικό Ωδείο
ε) ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση 
αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 
επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων.
Ως «προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου, χωρίς οι φορείς να υποχρεούνται να προμηθευτούν όλα τα είδη ή όλες τις 
ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.287.177,37 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 24%.

Άρθρο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 
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 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 
(Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: 
α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς». 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης»

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 Τους κανονισμούς της ΕΟΚ αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα 
κοτόπουλου)

 Τα Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της 
Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για 
νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/08-10-2012, 
Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων & ποτών)

 Τον Ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”
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 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις")

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
νωπού κρέατος”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 
79/2007

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 
Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων.

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

 Τον Κανονισμό 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή 
με τρόφιμα.

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2005, για περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά 
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό 
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1764/86 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1986 για τον καθορισμό των 
ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τη ντομάτα στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
{Κανονισμός (ΕΚ) 1132/2004 Κανονισμός (ΕΚ) 996/2001 Κανονισμός (ΕΚ) 1593/1998 
και Κανονισμός (ΕΟΚ) 2318/89}

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων.

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72 (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

 Την Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2001 για ορισμένα, μερικά ή 
ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει {Οδηγία 2007/61/ΕΚ και κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1021/2013}

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

 Τον Κώδικα Τροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π.) 
 Την υπ΄αριθμ. 275/2013 (ΦΕΚ 563Β΄/7-3-2014) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση του 

άρθρου 124 «Διατηρημένα τρόφιμα με αποστείρωση ή συμπύκνωση προϊόντα τομάτας» 
του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β΄/31-12-1987) όπως ισχύει.

 Τους Κανόνες ΔΙ.Ε.ΠΠ.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β¨2090/31-7-2014).

 Την υπ΄αριθμ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εμπορίου (ΚΥΑ) «Περί 
Τυποποιήσεως των προσυσκευασμένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-10-87) που 
τροποποιήθηκε με Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας – Εμπορίου (ΦΕΚ 209/Τ.Β΄/20-4-88) 
και όπως μέχρι σήμερα ισχύει. 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών.

 Την ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (εκ) ΤΟΥ 
1148/2001 Της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών 
εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών.

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουλίου 2000για την επισήμανση του βοείου κρέατος.

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1825/2000 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2000 για τη θέσπιση 
λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήμανση του βοείου 
κρέατος.

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την προέλευση 
των κρεάτων.

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1086/2011 της Επιτροπής της 2ης Οκτωβρίου 2011 για την 
τροποποίηση των Καν. 2160/2003 & 20173/2005.

 Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον 
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου του 2012 για τα 
πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Την ΚΥΑ 323902/2009 (ΦΕΚ 2026/Β΄/18-9-2009) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας ελαιολάδου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες αποφάσεις και έγγραφα:
 Η υπ’ αριθμ. 156/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΩΖΩΕ6-ΨΥΡ) απόφαση της Οικονομικής Επτροπής 

«περί εξειδίκευσης της πίστωσης του Κ.Α. 00/6443.0003 των ετών 2021 και 2022 για 
την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 ΚΑΙ 2022»

 Η υπ’ αριθμ. 46/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΟΠΟΛΡΨ-1Β7) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της «Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολική Αγωγή Καβάλας»

 Η υπ’ αριθμ. 87/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΠΞΟΡΦΛ-ΘΚΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (Δημωφέλεια)»

 Η υπ’ αριθμ. 24/2020 (ΑΔΑ: ΨΚΛΜΟΚΦΞ-ΚΔ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του «Δημοτικού Ωδείου» 

 Η υπ’ αριθμ. 20/2020 (ΑΔΑ: Ψ8Ε8ΟΚΜΑ-3ΔΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 Τα με αριθμ. πρωτ. 11379/14-05-2019 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας

 Το με αριθμ. πρωτ. 9599/21-04-2020 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Καβάλας
 Το με αριθμ. πρωτ. 9474/15-04-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής 

του Δήμου Καβάλας
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Άρθρο 3ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2 για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
  

Άρθρο 4ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστου Τμήματος και η προσφορά θα 
υποβληθεί: α) με βάση τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας για τα Τμήματα 1 
(Είδη άρτου και κουλούρια), 2 (Σφολιατοειδή εδέσματα, σάντουιτς, βασιλόπιτες και 
τσουρέκια, 3 (Γλυκά ζαχαροπλαστείου), 4 (Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%), 5 (Είδη 
Παντοπωλείου με ΦΠΑ 24%), 6 (Γάλα φρέσκο (άσπρο) και γαλακτοκομικά προϊόντα) και β) 
σε ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) επί της συνολικής τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 
για το σύνολο των ποσοτήτων των Τμημάτων 7 (Νωπά Λαχανικά και Φρούτα), 8 
(Κατεψυγμένα Λαχανικά), 9 (Ελαιόλαδα), 10 (Κρέατα και Πουλερικά) και 11 (Ψάρια νωπά 
και κατεψυγμένα).

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης επί της 
νομίμως διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης κάθε είδους του Τμήματος την 
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης των 
τιμών τoυ Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας (https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/home/selida-pekavalas), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α'). 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, 
αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Προσφορές για ορισμένα μόνο είδη τμήματος 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 5ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ Τ ΙΜΩΝ 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής μέχρι την λήξη της σύμβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Τόσο τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης από τον ανάδοχο, όσο και οι 
προσφερόμενες τιμές μονάδας, παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και τυχόν παράτασή της κατά τα οριζόμενα στην τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης.   

Σε κάθε προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος 
φορτοεκφόρτωσης των ειδών, η μεταφορά και η παράδοσή τους στους χώρους του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων αυτού, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Άρθρο 6ο: ΕΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής για 
ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, 
ήτοι για ποσό 22.765,43 ευρώ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των 
τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας 
χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο 
οικονομικός φορέας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι για 13 μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Β. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

     
Άρθρο 7ο: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Καβάλας και κάθε Νομικό Πρόσωπο ξεχωριστά προσκαλούν τους αναδόχους να 
προσέλθουν για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς τους προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
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την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Οι ανάδοχοι δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 
Άρθρο 8ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

      Η παράδοση του συνόλου των αιτούμενων υπό του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 
ποσοτήτων ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31-12-2022 με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας χρονικής παράτασης της σύμβασης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική έκθεση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό 
προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων και του Δήμου 
καθημερινά ή κατ’ ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και εντός δύο (2) 24ώρων κατόπιν 
έγγραφης παραγγελίας που θα του γνωστοποιείται με φαξ ή e-mail. Η παράδοση του γάλακτος και 
του άρτου θα γίνεται υποχρεωτικά καθημερινά.

      Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και 
είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, είναι πολύ πιθανό να μην 
χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.  
     Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση 
ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων για 
το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα), εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης 
απαραίτητης ποσότητας, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από 
τον Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. Εντούτοις, σε περίπτωση που ο Δήμος ή τα Νομικά 
Πρόσωπα θελήσουν να εξαντλήσουν το σύνολο των ποσοτήτων, ο ανάδοχος οφείλει να είναι σε 
θέση να το παραδώσει εντός της οριζόμενης στο παρόν άρθρο προθεσμίας.
       Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των Νομικών 
Προσώπων και τις Γενικές Αποθήκες του Δήμου Καβάλας, όπως θα υποδεικνύεται από αυτά 
και ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών. Ειδικότερα:



14

Α) Η παράδοση του γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Καβάλας θα γίνεται 
υποχρεωτικά καθημερινά μέχρι την 9η ώρα στους εργασιακούς χώρους του Δήμου, οι οποίοι 
ορίζονται σε επτά (07) σημεία: 1) κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας, 2) κτίριο πρώην LORD στο 
Περιγιάλι 3) Γκαράζ του Δήμου όπισθεν  Νεκροταφείου 4) Στρατόπεδο  – συνεργείο Μαραγκών – 
Σιδεράδων, 5) 6ο  Λύκειο  - Πολυκλαδικό 6) Δημοτικό διαμέρισμα Κρηνίδων και 7) Δημοτικό 
διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα (Σχολείο) και θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο του κάθε χώρου 
παράδοσης, όπου ο ανάδοχος θα τοποθετήσει δικά του ψυγεία για τη συντήρηση του γάλακτος. Τα 
ανωτέρω σημεία μπορούν να τροποποιηθούν, μειωθούν ή αυξηθούν μετά από γραπτή ενημέρωση 
του Δήμου Καβάλας προς τον ανάδοχο.

Η παράδοση των τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα γίνεται στις Γενικές Αποθήκες του 
Δήμου Καβάλας, ενώ των ειδών που προορίζονται για εκδηλώσεις στα πλαίσια εθνικών εορτών 
και φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών θα γίνεται στους χώρους πραγματοποίησης 
των διαφόρων εκδηλώσεων ή όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Β) Η παράδοση των τροφίμων της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ έχει ως εξής

α) στο Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων Καβάλας, σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
αυτού από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο.

β) στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), 1-3 φορές το 
μήνα

γ) στη Δημοτική Αγορά Καβάλας, καθημερινά (γάλα)

δ) στους χώρους πραγματοποίησης των διαφόρων εκδηλώσεων

Γ) Τα σημεία παράδοσης των ειδών που προορίζονται για τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και 
τα ΚΑΠΗ είναι τα ακόλουθα:

ΑΡ. ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. Α΄ΠΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ  & ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΧΩΡΑΦΑ ΤΚ.65302

2. Β΄ΠΣ ΑΜΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 45 ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΤΚ. 65201

3. Γ΄ΠΣ ΤΕΡΜΑ ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΤΚ. 65404

4. Δ΄ΠΣ ΤΗΝΟΥ 1 – ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΚ. 65201

5. ΣΤ΄ΠΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ 23 ΤΚ. 65403

6. Ζ΄ΠΣ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΚ.64006

7. Η΄ΠΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 4 ΤΚ. 65404

8. Θ΄ΠΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ-ΔΕΠΟΣ ΤΚ. 65404

9. ΚΡΗΝ.Π.Σ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΤΚ. 64003

10. ΖΥΓΟΣ Π.Σ ΖΥΓΟΣ   ΤΚ. 65500
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ΚΑΠΗ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Α΄ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7 ΤΚ. 65302

Β΄ ΤΚ. 65404 ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ 

Γ΄ ΤΣΟΛΑΚΗ & ΣΕΡΔΑΡΟΓΛΟΥ ΤΚ.65403

Δ΄ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΤΚ.65404

ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΤΚ.64003

ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΡΒΑΛΗ   ΤΚ. 64006

ΧΑΛΚΕΡΟ ΧΑΛΚΕΡΟ   ΤΚ. 64006

 Τα είδη παντοπωλείου, τα οπωρολαχανικά και τα ψάρια παραδίδονται μία φορά την 
εβδομάδα.

 Το κρέας και το κοτόπουλο παραδίδονται τρεις φορές την εβδομάδα

 Το ψωμί και το γάλα παραδίδονται καθημερινά. 

Όλες οι ανωτέρω παραδόσεις πρέπει να γίνονται στο εσωτερικό κάθε δομής. 

Δ) Η παράδοση των τροφίμων για το Δημοτικό Ωδείο και το ΔΗΠΕΘΕ γίνεται στις εγκαταστάσεις 
των Νομικών Προσώπων ανάλογα με τις ανάγκες και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

      Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

      Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, του Δήμου ή 
του κάθε Νομικού Προσώπου, με τον οποίο/το οποίο έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο 
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί με: 

α) Μακροσκοπική εξέταση.
β) Χημική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), μόνο εφόσον η Επιτροπή την κρίνει απαραίτητη.
   Μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση χημικής εξέτασης συντάσσεται 
από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 
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δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα του ε-
λέγχου τούτου. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
 α) να παραλάβει το υλικό,
 β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης,
 γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.      

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παράδοση των ειδών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 
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Άρθρο 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

   Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

   Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

   Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 11: ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

      Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφορών στον διαγωνισμό. 
Όμως, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί 
απαραίτητο. 

    Ομοίως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του 
προϊόντος ή/και των εγκαταστάσεων του αναδόχου. Η προσκόμιση τόσο των δειγμάτων που 
καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς σε περίπτωση που τους ζητηθεί όσο και των δειγμάτων των 
αναδόχων από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 220 
του Ν. 4412/2016. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τους αναδόχους.

Άρθρο 12: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

     Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα χρηματοδότησης, με τον οποίο 
έχει υπογράψει σύμβαση, κατά τον ακόλουθο τρόπο : Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των ειδών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
τμηματικών παραδόσεων).

      Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

      Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 13: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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   Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης,

     Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

     Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

     Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών.

     Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.   

      Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, 
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

     Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 

Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020
Η Συντάξασα

Παπαδοπούλου Σμαρώ

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών  

             Δέσποινα Χινίσογλου
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 

Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών

     Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

    

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΤΜΗΜΑ 1 – Είδη άρτου και  
κουλούρια

CPV: 15811000-6
 

1. Άρτος λευκός κιλά Να παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων 
από σκληρό σιτάρι και αλεύρων  70% από μαλακό 
σιτάρι, νερό, μαγιά και ελάτινα άριστης ποιότητας χωρίς 
αλλοιώσεις, νοθείες χρωματισμούς και άλλα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, να είναι καλά ψημένο, 



20

η διόγκωση του να είναι ομοιόμορφη, να είναι εύγευστο 
και απαλλαγμένο από δυσάρεστες οσμές. Συσκευασία 
ανά τεμάχιο.

2. Άρτος ολικής κιλά

Ψωμί ολικής, σύμμεικτο, φρέσκο, άριστης ποιότητος, σε 
κατάλληλη συσκευασία, από ισόποση ανάμειξη 
αλεύρων κατηγορίας  μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων 
τύπου 70% από μαλακό σιτάρι, νερό, μαγιά και αλάτι. 
Να είναι καλά ψημένο με ομοιόμορφη διόγκωση. 
Συσκευασία ανά τεμάχιο.

3. Κουλούρια σουσαμένια τεμ.
Bάρους 100γρ., παρασκευασμένα από αλεύρι 
πολυτελείας, νερό, αλάτι, μαγιά, σουσάμι. 

4. Λαγάνα τεμ.

Βάρους 500γρ. Να παρασκευάζεται από ισόποση 
ανάμειξη αλεύρων από σκληρό σιτάρι και αλεύρων 
τύπου 70% από μαλακό σιτάρι, νερό, μαγιά, αλάτι και 
σουσάμια άριστης ποιότητας χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, 
χρωματισμούς και άλλα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά, να είναι καλά ψημένη, η διόγκωσή της 
να είναι ομοιόμορφη, να είναι άριστης ποιότητας και 
παραγωγής της ίδιας ημέρας.  Συσκευασία ανά τεμάχιο.

5. Ψωμάκι τεμ.

Να παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων  
κατηγορίας μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων τύπου  
70% από μαλακό σιτάρι, νερό, μαγιά και αλάτι. Να είναι 
άριστης ποιότητας χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες 
χρωματισμούς και άλλα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά, να είναι καλά ψημένο, η διόγκωσή του 
να είναι ομοιόμορφη, να είναι εύγευστο και 
απαλλαγμένο από δυσάρεστες οσμές. Συσκευασία ανά 
τεμάχιο.

ΤΜΗΜΑ 2: Σφολιατοειδή 
εδέσματα, σάντουιτς, βασιλόπιτες 
και τσουρέκια 

CPV : 15813000-0

6.

Σφολιατοειδή εδέσματα 
(τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, 
σπανακοπιτάκια, αλμυρά 
κρουασανάκια, πίτες ταψιού  κτλ) κιλά

Σφολιατοειδή προϊόντα παρασκευασμένα με φρέσκο 
βούτυρο και αγνά υλικά, χωρίς την προσθήκη 
συντηρητικών. Να είναι καλά ψημένα και να έχουν την 
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Πρέπει να 
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία ημέρα πριν την 
παράδοσή τους και να συσκευάζονται. 

7. Σάντουιτς τεμ.

Μπαγκέτα 130g, 3 φέτες κασέρι 30g, 3 φέτες γαλοπούλα 
60g, 2  φέτες ντομάτα, 2 φέτες αγγουράκι και μαρούλι. 
Συσκευασία ανά τεμάχιο.
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8. Βασιλόπιτα κιλά

Να παρασκευάζεται από σκληρό αλεύρι με προσθήκη 
μαγιάς,  αυγών, γάλακτος, ζάχαρης, μαργαρίνης ή 
βουτύρου γάλακτος, αλατιού. Μπορεί να περιέχει χυμό 
ή ξύσμα πορτοκαλιού, μυρωδικά, να είναι  εύγευστη και 
αρωματική, χωρίς προσθήκη  χρωμάτων. Βάρους είτε 2-
3 κιλών είτε 500 γραμ. ανάλογα με την παραγγελία της 
κάθε Υπηρεσίας. Συσκευασία ανά τεμάχιο.

9. Τσουρέκια τεμ.

Βάρους 450γρ. Να παρασκευάζονται από σκληρό 
αλεύρι με προσθήκη μαγιάς, αυγών, γάλακτος, ζάχαρης, 
μαργαρίνης ή βουτύρου γάλακτος, αλατιού. Μπορεί να 
περιέχουν χυμό ή ξύσμα πορτοκαλιού, μυρωδικά. 
Πρέπει να είναι εύγευστα και αρωματικά, χωρίς 
προσθήκη  χρωμάτων. Συσκευασία ανά τεμάχιο.

10. Τσουρεκάκια τεμ.

Βάρους 80γρ. Να παρασκευάζονται από σκληρό αλεύρι 
με προσθήκη  μαγιάς, αυγών, γάλακτος, ζάχαρης, 
μαργαρίνης ή βουτύρου γάλακτος, αλατιού. Μπορεί να 
περιέχουν χυμό ή ξύσμα πορτοκαλιού, μυρωδικά. 
Πρέπει να είναι εύγευστα και αρωματικά, χωρίς 
προσθήκη  χρωμάτων. Συσκευασία ανά τεμάχιο.

 

ΤΜΗΜΑ 3: Γλυκά 
ζαχαροπλαστείου

CPV : 15812000-3  

11.

Γλυκίσματα ατομικά 
(Μελομακάρονα, κορνεδάκια,  
κοκάκια, γλυκά κρουασανάκια, 
τουλουμπάκια κέικ κτλ) κιλά

Να παρασκευάζονται από υψηλής ποιότητας υλικά, 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Να είναι καλά ψημένα 
και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. 
Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία 
ημέρα πριν τη παράδοσή τους και να συσκευάζονται.

12. Κουραμπιέδες κιλά

Να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και 
νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής να είναι 
άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται 
όχι νωρίτερα  από μία μέρα πριν την παράδοση τους και 
να συσκευάζονται.

13. Κουραμπιέδες μπουκίτσες κιλά

Συσκευασμένο προϊόν. Σε μέγεθος μπουκιάς με αλεύρι 
σιταριού, φυτικά έλαια, ολόκληρο αμύγδαλο, 15%, 
ζάχαρη. Να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την 
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. 

14. Κουλουράκια κιλά Να περιέχουν υποχρεωτικά φρέσκο γάλα, βούτυρο, 
νωπά αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη), 
λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι α΄ 
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ποιότητας

 

ΤΜΗΜΑ 4: Είδη παντοπωλείου 
με ΦΠΑ 13%

CPV : 15800000-6 
 

   15. Λουκούμια κιλά Ζάχαρη, νερό, γλυκόζη, άμυλο, σε συσκευασία 400 - 
500 γρ. άρωμα τριαντάφυλλο, περγαμόντο, κ.ά.

16. Αλάτι κιλά

Σε συσκευασία 1 κιλού.  Αλάτι, ιωδιούχο κάλιο 48ppm, 
σταθεροποιητής:  ανθρακικό νάτριο, αντισυσσωματικό : 
ε536 max 10ppm. 

17. Ξίδι τεμ.
Σε συσκευασία 350 – 400 ml Από 100% εκλεκτό κρασί, 
βαθμοί 6% έως 7%.

18. Κίμινο τεμ. Σε συσκευασία 50γρ. Σκόνη από σπόρους κύμινου 

19. Μπαχάρι τεμ.
Σε συσκευασία 100γρ. ή σε διπλή συσκευασία των 50 
γρ. Σκόνη από τον καρπό μπαχάρι 

20. Πιπέρι τεμ.
Σε συσκευασία 100γρ. Πιπέρι μαύρο τριμμένο << 
μπαχαρικό >> 100% φυσικό. 

21. Διογκωτική σκόνη (baking pοwder) τεμ.

Σε συσκευασία 3 x 20 γρ. Άμυλο αραβόσιτου, 
διογκωτικά: πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό 
νάτριο, μπορεί να περιέχει ίχνη από σιτηρά που 
περιέχουν γλουτένη 

22. Βανίλιες τεμ.

Σε συσκευασία 5τεμ/φακ. βανίλλη - ουσία που 
παράγεται από εκχύλισμα φυσικής βανίλιας, ευγενόλη, 
γκουαϊαολη και  λιγνίνη

23. Μοσχοκάρυδο τεμ.
Σε συσκευασία 50γρ. Σκόνη από τριμμένο καρπό 
μοσχοκάρυδου 

24.

Κανέλα τεμ.

Σε συσκευασία 50γρ. Σκόνη που παράγεται από 
τριμμένο φλοιό φυτών του γένους κινναμώμων 

25. Χυμός λεμονιού τεμ.
Σε συσκευασία 330 - 380 γρ. Εμφιαλωμένο από 100% 
φυσικό χυμό λεμονιού 

26. Ρίγανη τεμ.
Σε συσκευασία 50γρ. 100% φυσική τριμμένη ρίγανη 
απαλλαγμένη από κλαδιά ή άλλα αντικείμενα 

   27. Μαγιά σακουλάκι τεμ. Σε συσκευασία 3 x 8 γρ., ξηρή μαγιά,  γαλακτ/της : 
στεατική σορβιτανή (1% επί της μαγιάς)

28. Μουστάρδα μπουκάλι πλασικό κιλά Σε συσκευασία 500γρ., πλαστικό μπουκάλι. 
Παρασκευασμένη από νερό, ξύδι, σιναπόσπορο, ζάχαρη, 
αλάτι, σταθεροποιητή (κόμμι ξανθών), χρωστικές 
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(κουρκουμίνη, συμπυκνωμένο μείγμα λεμονιού και 
κνήκου), μπαχαρικά,  αρωματικές ύλες 

29. Γαρύφαλλο σκόνη τεμ. Σε συσκευασία 15γρ. Σκόνη από γαρυφαλλάκια 

30. Αλάτι  σε πλαστικό βάζο τεμ.

Σε συσκευασία 750γρ. θαλασσινό, 97% - 99% 
χλωριούχο νάτριο, απαλλαγμένο από κάθε μορφής 
κατάλοιπα όπως γύψο, άμμα, ξένα σώματα, 
ανακρυσταλλωμένο 

31. Βασιλικός τεμ.
Σε συσκευασία 50 γραμ. Φυσικός, καθαρός 
αποξηραμένος  βασιλικός

32. Δαφνόφυλλα τεμ. 20 γραμ. Αποξηραμένα φύλλα δάφνης

33. Δυόσμος ξηρός τεμ.
Αποξηραμένος δυόσμος, σε συσκευασία περίπου 30 
γραμ.

34. Κανέλα ξύλο τεμ.
Φλοιός από τον κορμό του κινναμώμου, σε συσκευασία 
περίπου 50 γραμ. 

35. Μαγειρική σόδα (σόδα φαγητού) τεμ. Σε συσκευασία 350 γραμ. Όξινο Ανθρακικό  Νάτριο

36. Κακάο τεμ.

Σε συσκευασία 125γρ. κακάο σε σκόνη που περιέχει 
βούτυρο κακάο 20% υπολογισμένο επί ξηράς ουσίας και 
νερό 9% κατ' ανώτατο όριο.

37. Άνθος αραβοσίτου τεμ.

Σε συσκευασία 160γρ. άμυλο αραβόσιτου, φυσικό 
άρωμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ύλες, χρωστικές: 
β-καροτένιο, ριβοφλαβίνη

38. Μαργαρίνη (τύπου βιτάμ) κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. φυτικά έλαια, φυτικά λίπη, νερό, 
γαλακτωματοποιητής : λεκιθίνη ηλιέλαιου 
καιμονο/δυγλυκεριδια λιπαρών οξέων, αλάτι (0,2%), 
μέσο όξυνσης: γαλακτικό οξύ, αρωματικές ύλες, 
χρωστική β -καροτενιοβιταμινες a, d και e

39. Μαρμελάδα τεμ.

Σε συσκευασία 400 - 500 γρ. από φρέσκα φρούτα με 
προσθήκη ζάχαρης. Η περιεκτικότητα σε φρούτα να 
είναι τουλάχιστον 55% ανά 100 gr. προϊόντος, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από ζάχαρη. Να μην 
περιέχει τεχνητή πηκτίνη, ζωικά λιπαρά, χρωστικές και 
άλλες πρόσθετες ουσίες. Διάφορες γεύσεις όπως 
φράουλα, ροδάκινο, κεράσι, βερύκοκο, ανάλογα με τις 
παραγγελίες της Υπηρεσίας.

40. Ζάχαρη κιλά

Σε συσκευασία 1 κιλού. Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 
ποιότητας standard (ΕΟΚ κατηγορίας ΙΙ) από 
ζαχαρότευτλα.

41. Άχνη ζάχαρη κιλά Σε συσκευασία 400 – 500 γρ. αλεύρι σίτου, άμυλο 
αραβόσιτου, διογκωτικά: διοξίνη πυροφωσφορικό 
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νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο

42. Σφολιάτα κιλά

Σε συσκευασία 800-950 γρ. κατεψυγμένο φύλλο 
σφολιάτας, παρασκευασμένο με ειδικού τύπου αλεύρι, 
φυτική μαργαρίνη ή φρέσκο αγελαδινό βούτυρο, νερό 
και αλάτι, χωρίς χοιρινό λίπος, σε αεροστεγή 
συσκευασία χωρίς την προσθήκη συντηρητικών

43. Φύλλα κρούστας κιλά

Σε συσκευασία 450γρ. φρέσκο ή κατεψυγμένο, σε 
ειδικές διαστάσεις, παρασκευασμένο από αλεύρι σίτου, 
νερό, άμυλο αραβόσιτου, σορβικό κάλιο, <0,1%,

44. Ζαχαρίνες τεμ.
Σε συσκευασία 100τμχ. Γλυκαντική ουσία, 
υποκατάστατο της ζάχαρης

45. Ινδοκάρυδο τεμ. Σε συσκευασία 100γρ. 100% τριμμένος καρπός καρύδας

46. Καρυδόψιχα καθαρισμένη τεμ.

Σε συσκευασία 175γρ., το εσωτερικό του καρυδιού του 
αποξηραμένου καρπού του δέντρου της καρυδιάς σε 
μορφή πεταλούδας, τετάρτου ή ογδόου. Να μην 
παράγεται από γενετικά τροποποιημένους καρπούς και 
να είναι απαλλαγμένος από κάθε είδους μικροοργανισμό 
ή ζωύφια

47. Κρέμα ζαχαροπλαστικής τεμ.

 κρέμα ζαχαροπλαστικής, με γεύση βανίλια ή μιλφέιγ, 
ανάλογα με την παραγγελία της Υπηρεσίας,  σε χάρτινη 
συσκευασία των 200 γραμ.

48. Μαστίχα τεμ.
Σε συσκευασία (σακουλάκι) 10γρ., 100% καθαρή 
μαστίχα Χίου χωρίς πρόσθετα

                
49. Μαχλέπι τεμ.

Αρωματικό μπαχαρικό με έντονο άρωμα 
πικραμύγδαλου/κερασιού. Σε φακελάκι των 8 
γραμμαρίων.

50. Κακουλέ τεμ.

Ιδιαίτερα αρωματικό μπαχαρικό με γεύση ισχυρή, θερμή 
και γλυκιά, με έντονο ρητινώδες άρωμα, λευκού 
χρώματος. Σε φακελάκι των 8 γραμμαρίων.

 51. Τρούφα τεμ.
Σε συσκευασία (σακουλάκι) 100γρ. από  100%   
σοκολάτα

               
52. Γλυκόζη τεμ.

Σε συσκευασία 400γρ. Παχύρευστο σιρόπι γλυκόζης 
από καλαμπόκι

            

  53.

Πραλίνα σοκολάτα (τύπου 
μερέντα) 1 κιλού τεμ.

προϊόν σοκολάτας - φουντουκιού τύπου μερέντας κουτί 
1 κιλού άριστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίμματα από 
άλλα υλικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες με 
αγνά συστατικά που να διατηρούν τη θρεπτική τους 
αξία. εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει συστατικά 
προέλευσης και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 
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54. Μπισκότα ολικής άλεσης τεμ.

Σε συσκευασία 225γρ., αλεύρι σίτου ολικής άλεσης 
15%, φυτικό έλαιο, αλεύρι ολικής άλεσης σίκαλης 
4,5%, σιρόπι γλυκόζης, αλεύρι βύνης κριθαριού, φυτικές 
ίνες, αποβουτυρωμένο γάλα, λακτόζη, πρωτεΐνες 
γάλακτος, αλάτι, γλουτένη σίτου, διογκωτικά 
αρτοποιίας, γαλακτοματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας, 
αρωματική ύλη) 

55. Καραμέλες ζελεδάκια κιλά

Καραμέλες που περιέχουν: ζάχαρη, γλυκόζη, πηκτίνη 
φρούτων (μήλου, κίτρου), κιτρικό οξύ, φυτικές 
χρωστικές ύλες, φυσικά αρώματα

56. Χαλβάς χύμα κιλά

Από 60% ταχίνι, συνδυασμένο με σιρόπι ζάχαρης, μέλι, 
φρουκτόζη ή χαρουπόμελο, μπορεί να περιέχει ξηρούς 
καρπούς, κομμάτια σοκολάτας, κακάο, με ή χωρίς 
επικάλυψη σοκολάτας

57. Σοκολάτα υγείας τεμ.

Σε συσκευασία 125γρ περίπου. Ζάχαρη, μάζα κακάο, 
βούτυρο κακάο, γαλακτοματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, 
βανιλίνη, στερεά κακάο 45% min 

58. Σοκολατάκια γάλακτος τεμ.

Σε συσκευασία 340γρ. περίπου. Ζάχαρη, γάλα σκόνη, 
βούτυρο κακάο, μάζα κακάο, γαλακτοματοποιητής: 
λεκιθίνη σόγιας, μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών 

59. Σοκοφρέτες τεμ.

Σοκολάτα γάλακτος 33%, ζάχαρη, αλεύρι, φυτικά 
λιπαρά, φουντουκόπαστα, αποβουτυρωμένο  κακάο 
σκόνη, άμυλο αραβόσιτου γαλακτοματοποιητής: 
λεκιθίνη, σογιάλευρο, γάλα άπαχο σε σκόνη, διογκωτικό 
: σόδα, αλάτι βανίλλη, γραμ. 33-38 γραμ.

60. Σοκοφρετίνια σε σακουλάκι τεμ.

Σε συσκευασία (σακουλάκι) 210γρ. Σοκολάτα γάλακτος 
33%, ζάχαρη, αλεύρι, φυτικά λιπαρά, φουντουκόπαστα, 
αποβουτυρωμένο κακάο σκόνη, άμυλο αραβοσίτου 
γαλακτοματοποιητής: λεκιθίνη, σογιάλευρο, γάλα άπαχο 
σε σκόνη, διογκωτικό: σόδα, αλάτι βανίλλη.

61. Δημητριακά ολικής άλεσης τεμ.
Σε συσκευσία 450 – 500 γρ. από σιτάρι ολικής άλεσης 
τουλάχιστον 81%, < ή = 11% ζάχαρη, αλάτι

        

   62. Σάλτσα ντομάτας (τοματοχυμός) κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. χυμός που έχει υποστεί ελαφρά 
συμπύκνωση, χωρίς συντηρητικά, χωρίς φλοιό και 
σπόρους  

63. Πελτές Ντομάτας τεμ.

Σε συσκευασία 500γρ., σε μεταλλικό βάζο, 
παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού 
νωπών καρπών της τομάτος, με αποβολή μέρους νερού 
τους.

64. Κέτσαπ μπουκάλι κιλά Σε συσκευασία 500γρ., νερό, τοματοπολτός ελάχιστον 
18%, (στερεά  συστατικά τουλάχιστον 28%), ζάχαρη, 
τροποποιημένο άμυλο, ξύδι, αλάτι, εκχυλίσματα 
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μπαχαρικών, αφυδατωμένα  λαχανικά, καρυκεύματα, 
σταθεροποιητής: ξανθανικο κόμμι, ρυθμιστής οξύτητας: 
κιτρικό οξύ, συντηρητικά : (σορβικο κάλιο,  βενζοϊκο 
νάτριο) μπορεί να περιέχει ίχνη από σινάπι

65. Ντομάτα κον κασέ  κιλά

Σε συσκευασία 400γρ. από φρέσκιες ώριμες ντομάτες 
που απφλοιώνονται χωρίς χημικά μέσα, κόβονται, 
στραγγίζονται, ώστε ένα μέρος των σπόρων 
απομακρύνεται.

66. Ταραμάς χύμα κιλά

παρασκευασμένος από αυγά ψαριού (κυπρίνου ή άλλων 
ψαριών), με την προσθήκη φυτικών ελαιών, λεμονιού 
και χρωστικών

67.
Ελιές καλαμών μαύρες μεγάλες 
χωρίς κουκούτσι κιλά

Α’ ποιότητας,  νερό,  αλάτι, ξύδι  (3,6%) ελαιόλαδο 
(2,7%), ρυθμιστής οξύτητας, γαλακτικό οξύ.  Απύρηνες

68. Μανιτάρια κονσέρβα τεμ.
Σε συσκευασία 400 - 450γρ. Μανιτάρια, νερό, αλάτι, 
κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: σκορβικό οξύ

69. Ντολμαδάκια κονσέρβα τεμ.

Σε συσκευασία 2 κιλών αμπελόφυλλα 18%,  ρύζι 
μαγειρεμένο 50%,  κρεμμύδι,  σπορέλαιο, αλάτι, πιπέρι ,  
δυόσμος, άνηθος. μέσο όξυνσης: κιτρικό οξύ.  
Αποστειρωμένο

70. Πιπεριές φλωρίνης ψητές κιλά
πιπεριές κόκκινες ψητές, νερό, αλάτι, ξύδι, ζάχαρη 
χωρίς πρόσθετα συντηρητικά

71. Ελιές καλαμών μαύρες μεγάλες κιλά
 Α΄ ποιότητας, νερό, αλάτι, ξύδι (3,6%), ελαιόλαδο 
(2,7%), ρυθμιστής οξύτητας, γαλακτικό οξύ

72. Πιπεριές πράσινες κιλά
πιπεριές  πράσινες  ψητές,  νερό, αλάτι, ξύδι,  ζάχαρη 
χωρίς πρόσθετα συντηρητικά

73. Πίκλες τουρσί με σαλαμούρα κιλά

λαχανικά  (ρεπάνι, αγγουράκι, κουνουπίδι καρότο, 
τάματα, πιπεριά πράσινη & κόκκινη) σε ποικίλη 
αναλογία νερό, αλάτι, ξύδι, μέσο όξυνσης κιτρικό οξύ, 
συντηρητικό πυροθειωδες κάλιο

74. Λιαστή ντομάτα κιλά
λιαστές τομάτες σε ηλιέλαιο, αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά σε 
ποικίλη αναλογία, συντηρητικό πυροθειώδες κάλιο

75. Πάστα ελιάς κιλά
παστά από ελιές μαύρες αρωματισμένες με μυρωδικά, 
αλάτι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ξύδι, ρίγανη

76. Σαλάτα πιάζ κιλά
σαλάτα από φασόλια με διάφορα μυρωδικά, αλάτι, 
πιπέρι, λεμόνι, ελαιόλαδο

77. Πληγούρι τεμ. 
Σε συσκευασία 500 γρ., σιτάρι σπασμένο, 
αποφλοιωμένο, βρασμένο

78. Φρυγανιά τριμμένη τεμ. Σε συσκευασία 370 – 500 γρ. αλεύρι σίτου 86%, υγρή 
ζύμη αρτοποιίας, φυτικό λίπος, ζάχαρη, αλάτι, 
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βελτιωτικό άλευρου: ασκορβικό  οξύ

79.
Ψωμί για τοστ (μεγάλη 
συσκευασία) τεμ.

700 - 800 γρ., παρασκευασμένο από αλεύρι σίτου ή από 
αλεύρι ολικής άλεσης, διογκωτικό ζύμης: μαγιά 
αρτοποιίας, ζάχαρη, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας: οξικό 
νάτριο, συντηρητικό: σορβικό οξύ, αρωματική ουσία: 
αιθανόλη. Μπορεί να περιέχει ίχνη από γάλα και σόγια.

80. Φασόλια γίγαντες κονσέρβα τεμ.

Φασόλια γίγαντες πλακί. Συστατικά: φασόλια γίγαντες 
(μαγειρεμένα), περίπου 62% νερό, περίπου 6% 
ντομάτες, κρεμμύδια, αλάτι, σέλινο, μπαχαρικά, 
αντιοξειδωτικό : πυροθειώδες νάτριο. Συσκευασία 2 
κιλών.

81. Τυρόπιτα ατομική τεμ.

ατομική τυρόπιτα μισοφέγγαρη σε πολυσυσκευασία, 
προϊόν καταψυγμένο παρασκευασμένο από αλεύρι 
πολυτελείας, ελαιόλαδο, αλάτι, με γέμιση από λευκό 
τυρί άλμης, μυζήθρα

82. Κασερόπιτα  ατομική τεμ.

ατομική κασερόπιτα τρίγωνη σε πολυσυσκευασία, 
προϊόν καταψυγμένο παρασκευασμένο από αλεύρι 
πολυτελείας, φυτική μαργαρίνη, λάδι, αλάτι με γέμιση 
από γκούντα

83. Κρεμόπιτα  ατομική τεμ.

ατομική κρεμόπιτα σε πολυσυσκευασία, προϊόν 
καταψυγμένο παρασκευασμένο από αλεύρι πολυτελείας, 
φυτική μαργαρίνη, αλάτι, γάλα, άμυλο αραβόσιτου, 
ζάχαρη

84. Τυροπιτάκια  σφολιάτα κιλά

τυροπιτάκια μπουκιές σε πολυσυσκευασία, προϊόν 
καταψυγμένο παρασκευασμένο από αλεύρι πολυτελείας, 
ελαιόλαδο, αλάτι, με γέμιση από λευκό τυρί άλμης, 
μυζήθρα

85. Λουκανοπιτάκια κιλά

πιτάκια μπουκιές σε πολυσυσκευασία, προϊόν 
καταψυγμένο, παρασκευασμένο από αλεύρι 
πολυτελείας, φυτική μαργαρίνη, αλάτι, γέμιση με 
λουκανικάκι

86. Τσάι μαύρο τεμ. Σε συσκευασία με 100 φακελάκια. μαύρο τσάι 

87. Τσάι διάφορες γεύσεις τεμ. Σε συσκευασία με 20 φακελάκια, διάφορες γεύσεις

88. Τσάι χαμομήλι τεμ.
Σε συσκευασία με 20 φακελάκια. Χαμομήλι για 
καθημερινή χρήση χωρίς προσθήκη αρωμάτων.

89. Στιγμιαίος καφές τεμ.

Σε συσκευασία 200γρ. 100% φυσικό προϊόν  από 
διαλέκτους κόκκους καφέ που καβουρδίζονται, 
αλέθονται και φιλτράρονται φυσικά με νερό
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90. Καφές ελληνικός κιλά
Σε συσκευασία κιλού από 100% αλεσμένους και 
καβουρντισμένους κόκκους καφέ

91. Καφές φίλτρου τεμ.
Σε συσκευασία 500γρ. από 100% αλεσμένους κόκκους 
καφέ

92. Σοκολάτα ρόφημα κιλά

Σοκολάτα σε σκόνη, κατάλληλη για παρασκευή 
ροφήματος (κρύο – ζεστό), να πληρεί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 57 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.

   93. Χυμός φρούτων (διάφορα) 1lt τεμ. 

Σε συσκευασία 1lt, 100% από συμπυκνωμένο χυμό 
φρούτων

                

   94. Χυμός φρούτων (διάφορα) 250 ml τεμ. Σε συσκευασία 250ml, 100% από συμπυκνωμένο χυμό 
φρούτων

95. Χυμός φρούτων φυσικός πορτοκάλι 
330 ml τεμ. Σε συσκευασία 330ml, 100% από συμπυκνωμένο χυμό 

πορτοκαλιού

96.
Αραβοσιτέλαιο πλαστικό μπουκάλι 
5 λίτρων τεμ.

Σε συσκευασία 5 λίτρων,  φυτικό έλαιο που εξάγεται 
από τους σπόρους του καλαμποκιού να προέρχεται από 
τρυπητήρια – συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα,  
ο παραγωγός να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, διακίνησης και εμπορίας

97.
Ηλιέλαιο πλαστικό μπουκάλι 5 
λίτρων τεμ.

Σε συσκευασία 5 λίτρων λάδι από σπόρους του φυτού 
Ηλίανθος α ποιότητας, διαυγές, με ξανθωπό χρώμα και 
ελαφρά γεύση.

98. Ζαμπόν μπούτι φέτες χύμα κιλά

Κρέας από μπούτι χοίρου τουλάχιστον 70%, νερό, 
άμυλο  σίτου,  δεξτρόζη,  αλάτι, αρτύματα,  
συντηρητικά : νιτρώδες νάτριο, γαλακτοματοποιητής: 
διοξίνη  πυροφοσφορικό νάτριο, πυκνωτικό μέσο: 
καραγενάνη, αντιοξειδωτικό: ερυθροφύκο  νάτριο, μέσο 
όξυνσης:  γαλακτικό οξύ, ενισχυτικό γεύσης: όξινο 
γλουταμινικό νάτριο

99. Μπέικον φέτες χύμα κιλά

Καλά συντηρημένο, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά 
φυσιολογική, 90% χοιρινό κρέας, αλάτι, 
γαλακτοματοποιητής: πολυφωσφορικό νάτριο, 
σταθεροποιητής: καραγενάνη,  συντηρητικό: νιτρώδες 
νάτριο

100. Γαλοπούλα βραστή φέτες χύμα κιλά Κρέας από γαλοπούλα

101. Γαλοπούλα ρολό σε φέτες 
(συσκευασμένη)

τεμ. Σε συσκευασία από 180 γρ. – 250 γρ. Τουλάχιστον 45% 
φιλέτο γαλοπούλας, νερό, άμυλο πατάτας, 
καρυκεύματα, γαλακ/της: φωσφορικά άλατα, σταθ/της: 
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καραγενάνη, ενισχ. γεύσης: γλουταμινικό μονονάτριο, 
γλυκαντικό: δεξτρόζη, συντηρητικό: νιτρώδες na, 
αντιοξειδωτικά: ερυθορβικό νάτριο, διοξικό νάτριο

102. Πάριζα σε φέτες κιλά

Χοιρινό κρέας 55%, κρέας πουλερικών 5%, νερό, άμυλο 
σίτου, αλάτι, πρωτεΐνες σόγιας, μη γενετικά 
τροποποιημένης, δεξτρόζη, καρυκεύματα, συντηρητικό: 
νιτρώδες νάτριο γαλακτοματοποιητής: δισοξινο 
πυροφωσφορικο νάτριο και τριφωσφορικό νάτριο 
αντιοξειδωτικό: ερυθιρβικο νάτριο, ενισχυτικό γεύσης : 
όξινο γλουταμινικό νάτριο χρωστικό: καρμινικό οξύ. 
Μπορεί να περιέχει ίχνη μουστάρδας, σέλινου ή 
φιστικιού

      

  
103. Λουκάνικο χωριάτικο κιλά

Χοιρινό κρέας τουλάχιστον 60%, νερό, αλάτι, 
καρυκεύματα,   συντηρητικά: νιτρώδες νάτριο na, 
γαλακτοματοποιητές: πολυφωσφορικά άλατα), 
αντιοξειδωτικό: ερυθορβικό νάτριο na). Μπορεί να 
περιέχει και γαλοπούλα, λίπος χοιρινού ή λαχανικά (π.χ. 
πράσσο). Ενθήκευση σε έντερο χοιρινό.

104. Λουκάνικα Φρανκφούρτης

κιλά

Χοιρινό κρέας 60%, κρέας γαλοπούλας, χοιρινό λίπος, 
κολλαγόνο, νερό, άμυλο σίτου, αλάτι, πρωτεΐνη σόγιας 
μη γενετικά τροποποιημένη, δεξτρόζη, αρτύματα, 
συντηρητικά (νιτρώδες na) γαλακτοματοποιητές 
(πολυφωσφορικα άλατα), αντιοξειδωτικά (ερυθροβικό 
na), ενισχυτικό γεύσης γλουταμινικό na, μέσο όξυνσης 
(γαλακτικό οξύ),  χρωστική

105. Αυγά  τεμ.

Α΄ κατηγορίας, ωοσκοπημένα και συσκευασμένα από το 
ωοσκόπιο κέντρο, με τις παρακάτω ενδείξεις: όνομα και 
διεύθυνση ωοσκοπίου κέντρου, διακριτικός αριθμός 
ωοσκοπίου κέντρου, κατηγορία αυγού α, αριθμός 
αυγών, ημερ. ελάχιστης δραστηριότητας

106. Κεφαλοτύρι (τριμμένο)  κιλά

από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα ή από μείγμα 
αιγοπρόβειου γάλακτος, λιπαρά επί ξηρού 28% - 30%, 
υγρασία 36% - 38%, τριμμένο

107.
Ημίσκληρο τυρί τύπου γκούντα σε 
φέτες (συσκευασμένο) τεμ.

Σε συσκευασία από 200 έως και 250 γραμ., ημίσκληρο 
τυρί από αγελαδινό γάλα, τουλάχιστον 40% λιπαρά

108. Σκόνη σίτου με γάλα (τύπου farin 
lacte)

τεμ. Σε συσκευασία 300γρ. πλήρες  γάλα σε σκόνη (23,4%), 
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη (8,8%), σιτάλευρο 
(36,9%), σακχαρόζη,  εκχυλίσματα βύνης,  γαλακτο-
ολιγοσακχαρίτες, κόμμι χαρουπιών (πηκτοματοποιητής), 
μαλτοδεξτρινη, άρωμα βανίλιας, ανθρακικό ασβέστιο, 
ασκορβικο νάτριο, φωσφορικό σίδηρο , νικοτιναμιδιο, 
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υδροχλωρική θειαμίνη, οξική ρητινώδη, υδροχλωρική 
πυριδοξινη, φιλικό οξύ, χοληκαλσιφερολη, dla-οξική 
τοκοφερόλη, ανθρακικός χαλκός.  

109. Γάλα συμπυκνωμένο τεμ.
Σε συσκευασία 390 – 410 γρ., πλήρες αγελαδινό γάλα, 
ρυθμιστής οξύτητας: φωσφορικό νάτριο. λιπαρά: 7,5%, 
οσυγ: 25,9%, αποστειρωμένο

110. Γαλατάκια μερίδες τεμ. Σε συσκευασία 15γρ. σε διχτάκι, από γάλα αγελάδας, 
συμπυκνωμένο 7,5 % λιπαρά

111. Βούτυρο τεμ.

Φρέσκο βούτυρο σε σκαφάκι των 225-250 γραμ., 
κρεμώδες (SOFT), από 100% αγελαδινό γάλα, 
τουλάχιστον 80% λιπαρά, χωρίς αλάτι και χωρίς 
συντηρητικά

112. Μέλι  κιλά

Σε συσκευασία περίπου 900γρ. καθαρό μέλι από 
μέλισσες, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ουσία ή 
μικροοργανισμό. να είναι μέλι ανθέων ή κωνοφόρων 
δέντρων χωρίς πρόσθετα ζάχαρα ή συντηρητικά, 
υγρασία 15%-20%, σάκχαρα (γλυκόζη, φρουκτόζη, 
μίλτοι, σακχαρόζη) 77% - 80%

113. Αλεύρι με διογκωτικό  κιλά
Σε συσκευασία 500γρ. αλεύρι σίτου, άμυλο αραβοσίτου, 
διογκωτικά: δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο 
ανθρακικό νάτριο

114. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις κιλά
Σε συσκευασία 1 κιλού. αλεύρι σίτου τύπου π, προϊόν 
άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε 
ανόργανη ή οργανική ουσία

115. Αλεύρι αραβοσίτου (corn flour) τεμ.
Σε συσκευασία 200γρ. αλεύρι καλαμποκιού, προϊόν 
άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε 
ανόργανη ή οργανική ουσία

116. Αλεύρι κίτρινο ειδικό για πίτες Κιλό
Κατηγορίας Μ΄, από σκληρό σιτάρι, κατάλληλο για    
χωριάτικο κίτρινο ψωμί, χυλοπίτες, πίτες, πίτσες, 
ελαιόψωμο (ειδικό για ζύμωμα). Συσκευασία 1 κιλού.

117. Κρέμα γάλακτος  τεμ. Σε συσκευασία 200 – 250 ml, 35 - 40% λιπαρά, κρέμα 
γάλακτος, σταθεροποιητής: καραγενάνη

118. Σιμιγδάλι 
τεμ.

Σε συσκευασία 500γρ. από 100%  σιτάρι, χοντρό ή ψιλό

119. Σταφίδες τεμ.
Σε συσκευασία (σακουλάκι) 250γρ., χωρίς πρόσθετα, 
απαλλαγμένες από ξένα σώματα, ζωύφια η 
μικροοργανισμούς
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120.

     

Νερό σε πλαστικό μπουκάλι, 1,5 
λίτρου τεμ.

Σε συσκευασία 1,5 λίτρου. συσκευασία pet,hco⁻₃ 
226,ci⁻4,1, no⁻₂0,0, so⁻₄10,0, no⁻₃(n)1,1, f⁻0,1, ca⁺⁺74, 
mg⁺⁺4,6, nh⁺₄0,0, na⁺1,7, k⁺0,6.συνολο διαλυμένων 
αλάτων :180ppmαγωγιμοτητα :348μs/cm(20⁰c)ολική 
σκληρότητα σε caco₃ 204ppm,ph7,61 βαρέα μέταλλα 
(pb,hg,cd,cr,as,mn,al)απουσιάζουν

  
121.

Νερό σε πλαστικό μπουκάλι  0,5 
λίτρου τεμ. 

Σε συσκευασία 0,5 λίτρου, συσκευασία pet,hco⁻₃ 
226,ci⁻4,1, no⁻₂0,0, so⁻₄10,0, no⁻₃(n)1,1, f⁻0,1, ca⁺⁺74, 
mg⁺⁺4,6, nh⁺₄0,0, na⁺1,7, k⁺0,6.συνολο διαλυμένων 
αλάτων :180ppm αγωγιμοτητα :348μs/cm(20⁰c) ολική 
σκληρότητα σε caco₃ 204ppm,ph7,61 βαρέα μέταλλα 
(pb,hg,cd,cr,as,mn,al) απουσιάζουν

122. Χυλοπίτες κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. Παρασκευασμένες από 100% 
σιμιγδάλι, αγελαδινό ή πρόβειο γάλα, φρέσκα αυγά και 
αλάτι

123. Μακαρόνια κοφτά κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. Προϊόν παρασκευασμένο από 
100% σιμιγδάλι, νερό, αλάτι, ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλαμών με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και τεχνητών χρωμάτων 
και αρωμάτων. σε αεροστεγή συσκευασία αναλλοίωτη  
και απαλλαγμένη από έντομα ή αλλά ξένα υλικά

124. Μακαρόνια σπαγγέτι κιλά

Σε συσκευασία 500 γρ. Προϊόν παρασκευασμένο από 
100% σιμιγδάλι, νερό, αλάτι ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλαμών με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και τεχνητών χρωμάτων 
και αρωμάτων. σε αεροστεγή συσκευασία αναλλοίωτη  
και απαλλαγμένη από έντομα ή αλλά ξένα υλικά

  
125. Μακαρόνια για παστίτσιο κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. Προϊόν παρασκευασμένο από 
100% σιμιγδάλι, νερό, αλάτι ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλαμών με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και τεχνητών χρωμάτων 
και αρωμάτων σε αεροστεγή συσκευασία αναλλοίωτη  
και απαλλαγμένη από έντομα ή αλλά ξένα υλικά

126. Κριθαράκι κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. Προϊόν παρασκευασμένο από 
100% σιμιγδάλι, νερό, αλάτι ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλαμών με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και τεχνητών χρωμάτων 
και αρωμάτων. σε αεροστεγή συσκευασία αναλλοίωτη  
και απαλλαγμένη από έντομα η αλλά ξένα υλικά

127. Τραχανάς κιλά Σε συσκευασία 500γρ. Από αλεύρι από σκληρό σιτάρι, 
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φρέσκο γάλα αγελάδας, αλάτι, χωρίς προσθήκη 
συντηρητικών και τεχνητών χρωμάτων και αρωμάτων 
σε αεροστεγή συσκευασία αναλλοίωτη και 
απαλλαγμένη από έντομα ή αλλά ξένα υλικά

128. Ρύζι κίτρινο κιλά

Σε συσκευασία 500 γρ., Α΄ ποιότητας, βραστερό σε 
αεροστεγή συσκευασία, αναλλοίωτη και απαλλαγμένη 
από κάθε ξένη πρόσμιξη (ξύλων, ζιζανίων, κόκκων 
δημητριακών), απαγορεύεται η προσθήκη κάθε 
ανόργανης ή οργανικής ύλης και η εμφανής προσβολή 
από ακάρεα

129. Ρύζι λευκό (τύπου καρολίνα) κιλά

Σε συσκευασία 500 γρ., Α’ ποιότητας, βραστερό σε 
αεροστεγή συσκευασία, αναλλοίωτη και απαλλαγμένη 
από κάθε ξένη πρόσμιξη (ξύλων, ζιζανίων, κόκκων  
δημητριακών), απαγορεύεται η προσθήκη κάθε 
ανόργανης ή οργανικής ύλης και η εμφανής προσβολή 
από ακάρεα

 130. Αστράκι τεμ. Σε συσκευασία 500 γραμ., σιμιγδάλι σκληρό, νερό

131. Φακές κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. φακές ψιλές τελευταίας εσοδείας, 
Α΄ ποιότητας, να είναι ώριμες φυσιολογικού χρώματος,  
απαλλαγμένες από κάθε ξένη πρόσμιξη (ξύλων, 
ζιζανίων, κόκκων δημητριακών), απαγορεύεται η 
προσθήκη κάθε ανόργανης η οργανικής ύλης και η 
εμφανής προσβολή από ακάρεα

132. Ρεβίθια κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. τελευταίας εσοδείας, Α΄ 
ποιότητας, να είναι ώριμα φυσιολογικού χρώματος, 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη (ξύλων, 
ζιζανίων, κόκκων δημητριακών),  απαγορεύεται η 
προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η 
εμφανής προσβολή από ακάρεα

133. Φασόλια κουφετάκια κιλά

Σε συσκευασία 500γρ.   τελευταίας εσοδείας, Α΄ 
ποιότητας, να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη (ξύλων, 
ζιζανίων, κόκκων δημητριακών), απαγορεύεται η 
προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η 
εμφανής προσβολή από ακάρεα

134. Φασόλια γίγαντες κιλά

Σε συσκευασία 500γρ. τελευταίας εσοδείας,  ποιότητας 
Α΄, να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη (ξύλων, 
ζιζανίων, κόκκων δημητριακών), απαγορεύεται η 
προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η 
εμφανής προσβολή από ακάρεα

135. κιλά Σε συσκευασία 500γρ. Προϊόν παρασκευασμένο από 
100% σιμιγδάλι, νερό, αλάτι ξηραινόμενα εντός ειδικών 
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Κους κους θαλαμών με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες, 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και τεχνητών χρωμάτων 
και αρωμάτων σε αεροστεγή συσκευασία αναλλοίωτη 
και απαλλαγμένη από έντομα ή αλλά ξένα υλικά

 

ΤΜΗΜΑ 5: Είδη Παντοπωλείου 
με ΦΠΑ 24%

CPV :15800000-6  

136. Ξινό τεμ. Σε συσκευασία 350ml Από 100% εκλεκτό κρασί, βαθμοί 
6% έως 7%.

137. Ζελέ τεμ. Σε συσκευασία 170γρ. (2x85γρ.) περιέχει ζάχαρη, 
ζελατίνη,  μέσα όξυνσης: κιτρικό οξύ,  κιτρικό νάτριο, 
χρωστικές,  αρωματικές ύλες. Διάφορες γεύσεις 
φράουλα, κεράσι, μπανάνα, ανάλογα με την παραγγελία 
κάθε φορέα.

138.
Έτοιμες σαλάτες ρώσικη, 
τυροσαλάτα κλπ χύμα κιλά

χωρίς πρόσθετα συντηρητικά

    
139.

Αναψυκτικά διάφορα με ανθρακικό 
σε γυάλινο μπουκάλι  0,25 lt

τεμ. Σε συσκευασία 0,25lt νερό, ζάχαρη διοξείδιο του 
άνθρακα, χρωστική καραμελόχρωμα ε150 μέσο 
οξύνησης φωσφωρικό οξ’ύ, φυσικές χρωστικές ύλες 
(περιεχουν καφεϊνη) / νερό, χυμός πορτοκαλιού (20%) 
από συμπ. χυμό, φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες : 
ζάχαρη, ισογλυκόζη, διοξείδιο του άνθρακα, μέσο 
οξύνησης κιτρικό οξύ, συντηρητικό : σορβικό κάλλιο, 
φυσικές αρωματικές ύλες πορτοκαλιού αντιοξειδωτικά 
ασορβικό οξύ, σταθεροποιητής: κομμι χαρουπιών / 
νερό, φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες, ζάχαρη 
ισογλυκόζη διοξείδιο του άνθρακα μέσο οξύνησης 
κιτρικό οξύ συντηρητικό : βενζοϊκο νάτριο, φυσικές 
αρωματικές ύλες λεμονιού - μοσχολέμονου, ρυθμ. 
Οξύτητας : κιτρικό νάτριο

140. Αναψυκτικά διάφορα με ανθρακικό 
σε πλαστικό μπουκάλι  1,5 lt

τεμ. Αναψυκτικά σε πλαστικό μπουκάλι 1,5 λiτ. αρίστης 
ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας 
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της 
κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους 
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον 
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του 
ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα προϊόντα, 
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με 
ρύπους, σχισμένες η φθαρμένες η παραμορφώσεις 
μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς 
προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές 
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διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς 
προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την 
ημερομηνία λήξης τους.

141. Αναψυκτικά διάφορα με ανθρακικό 
σε κουτάκι 0,33lt 

τεμ. Αναψυκτικά σε κουτάκι 330ml αρίστης ποιότητας 
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις 
ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα 
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. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου 
χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, 
σχισμένες η φθαρμένες η παραμορφώσεις μεταλλικής 
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα 
είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και 
σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα 
έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης 
τους.

142. Τσάι κουτάκι (διάφορες γεύσεις) 
0,33lt

τεμ. μη ανθρακούχο ποτό με εκχύλισμα μαύρου τσαγιού 
0,14% και συμπυκνωμένο χυμό (διάφοροι), νερό, 
ζάχαρη, μέσο όξυνσης (κιτρικό οξύ), αρωματικές 
ουσίες, αντιοξειδωτικό (ασκορβικο οξύ), ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό νάτριο), συσκευασμένο σε 
προστατευτική ατμόσφαιρα σε συσκευασία των  0,33lt

143. Τσάι σε πλαστικό μπουκάλι 
(διάφορες γεύσεις) 0,5lt

τεμ. μη ανθρακούχο ποτό με εκχύλισμα μαύρου τσαγιού 
0,14% και συμπυκνωμένο χυμό (διάφοροι). νερό, 
ζάχαρη, μέσο όξυνσης (κιτρικό οξύ), αρωματικές 
ουσίες, αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ), ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό νάτριο), συσκευασμένο σε 
προστατευτική ατμόσφαιρα σε πλαστικό μπουκάλι των 
0,5 lt

   
144. Κρασί λευκό χύμα λίτρο

οίνος επιτραπέζιος, λευκός, χύμα, σε χάρτινη 
συσκευασία 5 λίτρων 5%/12,5% vol

 

ΤΜΗΜΑ 6 : Γάλα φρέσκο 
(άσπρο) και γαλακτοκομικά 
προϊόντα 

CPV: 15511000-3  

145. Γάλα Φρέσκο 1lt 3,5% λίτρα

Σε συσκευασία 1lt 3,5% φρέσκο παστεριωμένο 
ομογενοποιημένο-3,5% λιπαρά-χωρίς πρόσθετα και 
συντηρητικά
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146. Γάλα Φρέσκο 1lt 1,5% λίτρα

Σε συσκευασία 1lt  1,5% φρέσκο παστεριωμένο 
ομογενοποιημένο-1,5% λιπαρά-χωρίς πρόσθετα και 
συντηρητικά

147. Γάλα Φρέσκο 0,5lt 3,5%  τεμ.

Σε συσκευασία 0,5lt 3,5% φρέσκο παστεριωμένο 
ομογενοποιημένο-3,5% λιπαρά-χωρίς πρόσθετα και 
συντηρητικά

148. Γάλα Φρέσκο 0,5lt 1,5% τεμ.

Σε συσκευασία 0,5lt  1,5% φρέσκο παστεριωμένο 
ομογενοποιημένο-1,5% λιπαρά-χωρίς πρόσθετα και 
συντηρητικά

 149. Ξινόγαλο 500ml τεμ.

Σε συσκευασία 500ml παστεριωμένο ομογενοποιημένο 
από φρέσκο αγελαδινό γάλα με επιλεγμένη μαγιά 
γιαουρτιού λιπαρά περίπου 1,8% 

150. Ξινόγαλο 300ml τεμ.

Σε συσκευασία 300ml παστεριωμένο ομογενοποιημένο 
από φρέσκο αγελαδινό γάλα με επιλεγμένη μαγιά 
γιαουρτιού λιπαρά περίπου 1,8% 

151. Γιαούρτι αγελάδας τεμ

Σε συσκευασία 200γρ. πλήρες 2%-4% λιπαρά, από 
φρέσκο παστεριωμένο γάλα και μαγιά γιαούρτης, ολικά 
στερεά 13,20% χωρίς πρόσθετα ζάχαρα και 
συντηρητικά σε αεροστεγή συσκευασία με καπάκι από 
αλουμινόφυλλο

152. Γιαούρτι πρόβειο τεμ

Σε συσκευασία 240γρ.-300γρ. Γιαούρτι παραδοσιακό 
πρόβειο με 6,5% λιπαρά, σε συσκευασία από 240 γρ. 
έως 300 γρ. με ταινία ασφαλείας

153. Γιαούρτι στραγγιστό χύμα κιλά

γιαούρτι από φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα 
ανθόγαλα και μαγιά γιαούρτης, 10% λιπαρά, ολικά 
στερεά >23% χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά σε 
συσκευασία τάπερ του 1 κιλού

154. Τυρί φέτα (συσκ. 4-5 κιλών) κιλά

φέτα π.ο.π, από αιγοπρόβειο γάλα, λίπος επί ξηρού 43%, 
υγρασία 56%, διατηρημένη σε άλμη, συσκευασμένη σε 
τάπερ 4-5 κιλών, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά. 

155. Τυρί φέτα  (1 κιλού) κιλά

φέτα π.ο.π, από αιγοπρόβειο γάλα, λίπος επί ξηρού 43%, 
υγρασία 56%, διατηρημένη σε άλμη, συσκευασμένη σε 
τάπερ του 1 κιλού, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά.

156. Ημίσκληρο τυρί κιλά

Από αγελαδινό γάλα, σε μπαστούνι, βάρους 2,5 – 3 
κιλών, α΄ ποιότητας, εύγεστο, θα έχει υποστεί την 
ωρίμανση που από τη νομοθεσία προβλέπεται και θα 
έχει μέση σύσταση σε λίπος περίπου 26%. Ειδικά για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καβάλας το μπαστούνι 
θα πρέπει να είναι γραμ. 400-500

157. Τελεμές κιλά από αγελαδινό γάλα, λιπαρά επί ξηρού 43%, υγρασία 
56%, διατηρημένο σε άλμη σε συσκευασία τάπερ 4-5 
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κιλών

 
ΤΜΗΜΑ 7: Νωπά λαχανικά και φρούτα

CPV : 15300000-1

158. Λεμόνια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

159. Πιπεριές γεμιστές κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

160. Πιπεριές σταμπόλια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

161. Πιπεριές φλωρίνης κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

162. Κολοκυθάκια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

163. Μελιτζάνες κιλά Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
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ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

164. Πράσα κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

165. Λάχανο κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

166. Μαρούλι κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, .με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

167. Κρεμμύδια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

168. Σκόρδο κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

          
169.

Ντομάτες κιλά Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
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κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

170. Αγγούρια τεμ.

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

171. Μαϊντανός τεμ.

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

172. Δυόσμος τεμ.

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

173. Άνηθος τεμ.

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

174. Σέλινο κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
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175. Καρότα κιλά χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

176. Πατάτες κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα η χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

177. Κρεμμυδάκια φρέσκα τεμ.

ματσάκι του 1κιλού   Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 
σύμφωνα με τον αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα 
απορρίπτονται τα άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για 
οποιοδήποτε λόγο, κρίνονται ακατάλληλα η 
χαρακτηρίζονται κακής ποιότητας. Όλα τα είδη θα 
πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά 
τους, χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

178. Μπανάνες κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

  
179. Μήλα στάρκιν κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

180. Αχλάδια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

181. Πορτοκάλια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.
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182. Μανταρίνια κλιμεντίνες κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

183. Κεράσια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

184. Φράουλες κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

185. Καρπούζια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

186. Πεπόνια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

187. Βερύκοκα κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

188. Ροδάκινα κιλά Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
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κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

189. Νεκταρίνια κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

190. Βύσσινα κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

191. Σταφύλια σουλτανίνα κιλά

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τον 
αγορανομικό χαρακτηρισμό. Θα απορρίπτονται τα 
άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, 
κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής 
ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι 
φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.

ΤΜΗΜΑ 8: Κατεψυγμένα 
λαχανικά 

CPV: 15331170-9

192. Φασολάκια κατεψυγμένα κιλά

Σε συσκευασία 1 κιλού α ποιότητας, καθαρισμένα, 
απαλλαγμένα ινών να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα,  
φρεσκοκατεψυγμένα από εγκεκριμένους παραγωγούς, 
σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας να 
διασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται  η ποιότητα και η 
ασφάλεια μέσω της εφαρμογής του οριζοντίου 
συστήματος : en iso 9001/2008, en iso 22000/2005, i.f.s. 
& b.r.c

193. Αρακάς κατεψυγμένος Κιλά Σε συσκευασία 1 κιλού α ποιότητας, καθαρισμένα, 
απαλλαγμένα ινών να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα,  
φρεσκοκατεψυγμένα από εγκεκριμένους παραγωγούς, 
σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας να 
διασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται  η ποιότητα και η 
ασφάλεια μέσω της εφαρμογής του οριζοντίου 
συστήματος : en iso 9001/2008, en iso 22000/2005, i.f.s. 
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& b.r.c

194. Λαχανικά ανάμεικτα κατεψυγμένα κιλά

Σε συσκευασία 1 κιλού α ποιότητας, καθαρισμένα, 
απαλλαγμένα ινών να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα,  
φρεσκοκατεψυγμένα από εγκεκριμένους παραγωγούς, 
σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας να 
διασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται  η ποιότητα και η 
ασφάλεια μέσω της εφαρμογής του οριζοντίου 
συστήματος: en iso 9001/2008, en iso 22000/2005 , i.f.s. 
& b.r.c

195. Σπανάκι κατεψυγμένο κιλά

Σε συσκευασία 1 κιλού α ποιότητας, καθαρισμένα, 
απαλλαγμένα ινών να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα,  
φρεσκοκατεψυγμένα από εγκεκριμένους παραγωγούς, 
σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας να 
διασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται  η ποιότητα και η 
ασφάλεια μέσω της εφαρμογής του οριζοντίου 
συστήματος : en iso 9001/2008, en iso 22000/2005, i.f.s. 
& b.r.c

 
ΤΜΗΜΑ 9 – Ελαιόλαδα

CPV: 15411110-6

                               
196. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε συσκ. 1 λίτρου

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εξαγωγή εν ψυχρώ,  
χρώμα κίτρινο έως πρασινοκίτρινο, να προέρχεται από 
τυποτήρια – συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα, 
να έχει οξύτητα 0,1 - 0,8 βαθμών, ο παραγωγός να 
διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, 
διακίνησης και εμπορίας

197. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε συσκ. 5 λίτρων

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εξαγωγή εν ψυχρώ,  
χρώμα κίτρινο έως πρασινοκίτρινο, να προέρχεται από 
τυποτήρια – συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα, 
να έχει οξύτητα 0,1 - 0,8 βαθμών, ο παραγωγός να 
διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, 
διακίνησης και εμπορίας

 
ΤΜΗΜΑ 10 – Κρέατα και πουλερικά

CPV: 15119000-5
198. Κρέας μόσχου σπάλα κιλά Κρέας από νεαρό μοσχάρι, έως 12 μηνών, ποντίκι ή 

σπάλα χωρίς κόκκαλο και καθαρισμένο από το λίπος. 
Να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη 
θρεπτική και φυσική κατάσταση. Σφαγμένα σε σφαγεία 
που λειτουργούν νόμιμα και να φέρουν τις 
προβλεπόμενες σφραγίδες κτηνιατρικού - υγειονομικού 
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ελέγχου. Κατά τον χρόνο παράδοσής του δεν πρέπει να 
παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των +7⁰c  οξύτητα 
(ph)> του 5,6. Η συσκευασία θα καθοριστεί σύμφωνα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

199.
Κιμάς από βόειο κρέας νωπό 
νεαρού ζώου κιλά

Κιμάς από νωπό νεαρό μόσχο, όχι μεγαλύτερο των 12 
μηνών α ποιότητας, από ελιά η σπάλα, διπλά αλεσμένος, 
ώστε να μην έχει λίπος. Να προέρχεται από ζώα υγιή και 
να είναι άριστης θρεπτικής κατάστασης, σιτεμένος από 
το ίδιο μέρος του σφαγείου. Να έχουν σφαγή σε 
ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να 
έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο. Η συσκευασία 
θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

200. Κοτόπουλο νωπό κιλά

 Νωπό, καλά ανεπτυγμένο, χωρίς κεφάλι και άκρα, 
τύπου 65%, (χωρίς εντόσθια) καθαρισμένο καλά, 
πρόσφατου σφαγής, α΄ ποιότητας, θα φέρει υποχρεωτικά 
σφραγίδα προέλευσης καθώς και τις προβλεπόμενες από 
την ε.ε. ενδείξεις. Να έχει σφαγεί κανονικά και όχι λόγω 
αρρώστιας ή ατυχήματος. Να μην αναδύει φαινόμενα 
σήψης, να είναι καλά συντηρημένο και απαλλαγμένο 
από υγρασία. Όλα τα πουλερικά θα έχουν υποβληθεί σε 
υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και θα έχουν 
κριθεί κατάλληλα για σφαγή και θα είναι συσκευασμένα 
σε συσκευασία 1.000-1.300 γραμμαρίων περίπου. 

201. Σουβλάκι χοιρινό κιλά

Σε ξυλάκι καθαρού βάρους 50γρ. μυϊκός ιστός χοιρινού 
κρέατος κατ’ ελάχιστο 70%, λίπος (ορατό υπό μορφή 
κύβων) κατά μέγιστο 30%.  Η συσκευασία θα 
καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

202. Κρέας χοιρινό (σπάλα) κιλά

Κρέας από νωπό χοιρινό, α΄ ποιότητας από σπάλα. Να 
προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι άριστης θρεπτικής 
κατάστασης, σιτεμένο από το ίδιο μέρος του σφαγείου, 
χωρίς οστά και λίπος. Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα 
από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν 
υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν 
σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες 
Κτηνιατρικού ελέγχου. Η συσκευασία θα καθοριστεί 
σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

203. Αρνί κιλά

Κρέας από νωπό αρνί, α΄ ποιότητας. Να προέρχεται από 
ζώα υγιή και να είναι άριστης θρεπτικής κατάστασης, 
σιτεμένο από το ίδιο μέρος του σφαγείου. Να έχει 
σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Σφαγεία, να έχει υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να 
έχει σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες 
Κτηνιατρικού ελέγχου. Η συσκευασία θα καθοριστεί 
σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και δεν θα 
συμπεριλαμβάνει το κεφάλι του ζώου. 
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ΤΜΗΜΑ 11 – Ψάρια νωπά και 
κατεψυγμένα

CPV: 03311000-2  

204. Μπακαλιάρος νωπός κιλά

Νωπό, καθαρισμένο φιλεταρισμένο, φρέσκο, αλιευμένο 
μίας ημέρας, βάρους 150 γρ. περίπου, αρίστης 
ποιότητας. Το δέρμα του να είναι λείο, στιλπνό και 
σφριγηλό, τα μάτια να είναι γυαλιστερά. Όλα τα ψάρια 
θα πρέπει να έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε 
περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα ψάρια που δεν 
τηρούν τις προδιαγραφές, η παραγγελία απορρίπτεται 
στο σύνολό της. Αν είναι ιχθυοτροφείου θα πρέπει να 
προέρχονται από εγκεκριμένη εγκατάσταση με HACCP 
καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός 
Κτηνιατρικής Έγκρισης).

205. Γλώσσα φιλέτο (κατεψυγμ.) κιλά Τα χορηγούμενα είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας 
κατεψυγμένα κατά μονάδα (ΙQF) και να πληρούν τους 
όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92, 93). 
Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα είναι τυποποιημένα 
ομοιόμορφα κατά μέγεθος, το δε βάρος τους δεν θα 
είναι μικρότερο των 200 gr και μεγαλύτερο των 300 gr. 
Προϊόντα πέραν των παραπάνω οριζομένων βαρών δεν 
θα γίνονται αποδεκτά.

• Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, 
χωρίς υπολείμματα αίματος και σπλάχνων.
• Να μην περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης 
ουσίας.
• Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν 
ακατάλληλα ή επικίνδυνα για κατανάλωση.
• Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και να μην έχουν υποστεί 
επανακατάψυξη.
• Να εμφανίζουν μετά την απόψυξή τους 
οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών.
• Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του 
Κ.Τ.& Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 
κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας κατεψυγμένων 
αλιευμάτων, Π.Δ.786/1978 Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94 περί 
υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων 
και αλιευμάτων.
• Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 
61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του 
Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9.
• Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9, 11 & 62α και τις εκάστοτε 
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ισχύουσες Διατάξεις.
Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α) 
συσκευασία, σε πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για 
τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθ. 26, 26α & 27 του Κ.Τ.& 
Π. και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική 
συσκευασία) επιμελώς συσκευασμένα και πολύ καλά 
κλεισμένα. Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να 
φέρουν ταινίας ασφαλείας που θα καταστρέφεται με την 
αποσφράγισή τους κατά την παράδοσή τους. Στη 
συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανές και 
καλά τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και ανεξίτηλα 
γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής ενδείξεις:
Α) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος ή η έδρα 
της επιχείρησης και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας 
της.
Β) Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου 
έλαβε χώρα η κατάψυξη.
Γ) Η εμπορική ονομασία του είδους.
Δ) Η ζώνη αλίευσης (FAO).
Ε) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος).
Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα-μήνας-έτος).
Ζ) Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-
έτος).
Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί 
της συσκευασίας των κατεψυγμένων αλιευμάτων όσο 
και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο αυτά 
επανασυσκευάζονται.
Τα προϊόντα αλιείας εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, 
κατά την πώλησή τους, φέρουν πληροφορίες για την 
ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται 
στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με 
ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, 
Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση 
του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας, 
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του 
Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού 
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 
κανονισμών … και καταργήσεως των κανονισμών…» 
του Συμβουλίου και του εκτελεστικού 
Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της 
τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».
Το ποσοστό του επίπαγου στα αποκεφαλισμένα και 
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εκσπλαχνισμένα ψάρια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% 
του συνολικού τους βάρους. Το ποσοστό του επίπαγου 
σε όλα τα κατεψυγμένα επεξεργασθέντα αλιεύματα, 
δηλαδή φιλέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του 
συνολικού τους βάρους.
Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα 
συσκευάζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν 
εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα 
αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα 
συσκευαστήρια – τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες 
ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007.
Τα εν λόγω εργαστήρια θα πρέπει να έχουν 
πιστοποιητικό τήρησης συστήματος ελέγχου κρίσιμων 
σημείων που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 ή Ισχύον 
Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης 
της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 
θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 
κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –
αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων.

Η παραλαβή των προϊόντων και το ποσοστό του 
επίπαγου θα γίνεται σύμφωνα με την Αγορανομική 
διάταξη 4/2006/ΦΕΚ851/7-7-6 (και την ΥΑ Α2-
1162/2004 ΦΕΚ 874/Β/14.6.2004). Βελτιωμένες 
ρυθμίσεις στο άρθρο 107α της Α.Δ. 14/89 σχετικά με 
την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε 
σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 290/1992 που ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-
2014).
Οι μορφές των κατεψυγμένων αλιευμάτων, που 
επιτρέπεται να διατίθενται υπό τον όρο ότι το ποσοστό 
του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα 
υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, έχει ως 
εξής:
Ψάρια σε μεγάλα τεμάχια
Φιλέτο 15%.
Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης 
τροφίμων.
• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 
2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.
• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον αφορά την 



47

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ)

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 
(ΟΜΑΔΕΣ)

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 1: Είδη άρτου και κουλούρια

1 Άρτος λευκός κιλά 1.720 1,05  1.806,00 €
2 Άρτος ολικής κιλά 19.808 1,20  23.769,60 €
3 Κουλούρια 

σουσαμένια 
τεμ. 18.200 0,35  6.370,00 €

4 Λαγάνα τεμ. 5.000 1,00  5.000,00 €
5 Ψωμάκι τεμ. 1.000 0,25  250,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.195,60 €

ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 
απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 
αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.
• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην 
επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών 
ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 
1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο 
του
συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς τους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 

Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020
Η Συντάξασα

Παπαδοπούλου Σμαρώ

 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών  

                     Δέσποινα Χινίσογλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 

Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών

     Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου
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ΦΠΑ 13% 4.835,43 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 42.031,03 €

ΤΜΗΜΑ 2: 
Σφολιατοειδή 
εδέσματα, 
σάντουιτς, 
βασιλόπιτες και 
τσουρέκια

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

6 Σφολιατοειδη 
εδέσματα 
(τυροπιτάκια, 
λουκανοπιτάκια, 
σπανακοπιτάκια, 
αλμυρά 
κρουασανάκια, πίτες 
ταψιού  κτλ)

κιλά 2.670 7,00  18.690,00 €

7 Σάντουιτς τεμ. 10.050 1,30  13.065,00 €
8 Βασιλόπιτα κιλά 966 5,50  5.313,00 €
9 Τσουρέκια τεμ. 3.200 2,29  7.328,00 €

10 Τσουρεκάκια τεμ. 11.780 0,60  7.068,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 51.464,00 €
ΦΠΑ 13% 6.690,32 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 58.154,32 €

ΤΜΗΜΑ 3: 
Γλυκά 
ζαχαροπλαστείου

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

11 Γλυκίσματα ατομικά 
(Μελομακάρονα, 
κορνεδακια, κοκακια, 
γλύκα 
κρουασανακια, 
τουλουμπακια κεικ 
κτλ) 

κιλά 1.800 8,50  15.300,00 €

12 Κουραμπιέδες κιλά 1.710 6,80  11.628,00 €
13 Κουραμπιέδες 

μπουκιτσες
κιλά 1.026 6,90  7.079,40 €

14 Κουλουράκια κιλά 274 7,50  2.055,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.062,40 €
ΦΠΑ 13% 4.688,11 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 40.750,51 €

ΤΜΗΜΑ 4: Είδη 
Παντοπωλείου με 
ΦΠΑ 13%

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

15 Λουκούμια κιλά 400 2,63  1.052,00 €
16 Αλάτι κιλά 1.760 0,50  880,00 €

17 Ξίδι τεμ. 1.940 0,20  388,00 €
18 Κίμινο τεμ. 100 0,80  80,00 €
19 Μπαχάρι τεμ. 60 0,70  42,00 €
20 Πιπέρι τεμ. 306 1,20  367,20 €
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21 Διογκωτική σκόνη 
(baking pοwder) 

τεμ. 2.172 0,30  651,60 €

22 Βανίλιες τεμ. 806 0,25  201,50 €
23 Μοσχοκάρυδο τεμ. 80 0,90  72,00 €
24 Κανέλα τεμ. 346 0,45  155,70 €
25 Χυμός λεμονιού τεμ. 282 0,25  70,50 €
26 Ρίγανη τεμ. 352 0,75  264,00 €
27 Μαγιά σακουλάκι τεμ. 428 0,80  342,40 €
28 Μουστάρδα 

μπουκάλι πλαστικό 
κιλά 52 2,00  104,00 €

29 Γαρύφαλλο σκόνη τεμ. 10 0,60  6,00 €
30 Αλάτι σε πλαστικό 

βαζο
τεμ. 130 0,90  117,00 €

31 Βασιλικός τεμ. 42 1,20  50,40 €
32 Δαφνόφυλλα τεμ. 80 1,00  80,00 €
33 Δυόσμος ξηρός τεμ. 120 0,85  102,00 €
34 Κανέλα ξύλο τεμ. 208 0,50  104,00 €
35 Μαγειρική σόδα 

(σόδα φαγητού)
τεμ. 156 0,20  31,20 €

36 Κακάο τεμ. 510 0,98  499,80 €
37 Άνθος αραβοσίτου τεμ. 1.140 0,68  775,20 €
38 Μαργαρίνη (τύπου 

βιτάμ) 
κιλά 500 2,40  1.200,00 €

39 Μαρμελάδα τεμ. 11.250 1,30  14.625,00 €
40 Ζάχαρη κιλά 13.140 0,69  9.066,60 €
41 Άχνη ζάχαρη κιλά 130 0,94  122,20 €
42 Σφολιάτα κιλά 1.760 1,60  2.816,00 €
43 Φύλλα κρούστας κιλά 1.820 2,50  4.550,00 €
44 Ζαχαρίνες τεμ. 150 2,00  300,00 €
45 Ινδοκάρυδο τεμ. 128 0,82  104,96 €
46 Καρυδόψιχα 

καθαρισμένη 
τεμ. 100 2,79  279,00 €

47 Κρέμα 
ζαχαροπλαστικής

τεμ. 60 0,99  59,40 €

48 Μαστίχα τεμ. 62 1,32  81,84 €
49 Μαχλέπι τεμ. 12 0,80  9,60 €
50 Κακουλέ τεμ. 12 0,70  8,40 €
51 Τρούφα τεμ. 108 0,88  95,04 €
52 Γλυκόζη τεμ. 26 1,11  28,86 €
53 Πραλίνα σοκολάτα 

(τύπου μερέντα) 1 
κιλού

τεμ. 52 2,87  149,24 €

54 Μπισκότα ολικής 
άλεσης

τεμ. 500 1,00  500,00 €

55 Καραμέλες ζελεδάκια κιλά 110 4,86  534,60 €
56 Χαλβάς χύμα κιλά 1.440 4,50  6.480,00 €
57 Σοκολάτα υγείας τεμ. 120 1,50  180,00 €
58 Σοκολατάκια 

γάλακτος 
τεμ. 1.000 3,00  3.000,00 €

59 Σοκοφρέτες τεμ. 4.100 0,30  1.230,00 €
60 Σοκοφρετίνια σε 

σακουλάκι 
τεμ. 900 2,20  1.980,00 €

61 Δημητριακά ολικής 
άλεσης

τεμ. 3.240 3,50  11.340,00 €



50

62 Σάλτσα ντομάτας 
(τοματοχυμός)

κιλά 11.300 0,75  8.475,00 €

63 Πελτές Ντομάτας τεμ. 670 0,80  536,00 €
64 Κέτσαπ μπουκάλι κιλά 30 1,60  48,00 €
65 Ντομάτα κον κασέ κιλά 580 0,90  522,00 €
66 Ταραμάς χύμα κιλά 1.250 2,25  2.812,50 €
67 Ελιές καλαμών 

μαύρες μεγάλες 
χωρίς κουκούτσι

κιλά 582 3,50  2.037,00 €

68 Μανιτάρια κονσέρβα τεμ. 106 1,15  121,90 €
69 Ντολμαδάκια 

κονσέρβα 
τεμ. 70 4,08  285,60 €

70 Πιπεριές φλωρίνης 
ψητές

κιλά 110 3,00  330,00 €

71 Ελιές καλαμών 
μαύρες μεγάλες

κιλά 280 3,50  980,00 €

72 Πιπεριές πράσινες κιλά 46 3,36  154,56 €

73 Πίκλες τουρσί με 
σαλαμούρα

κιλά 80 1,65  132,00 €

74 Λιαστή ντομάτα κιλά 10 8,70  87,00 €
75 Πάστα ελιάς κιλά 10 5,50  55,00 €
76 Σαλάτα πιαζ κιλά 1.040 4,60  4.784,00 €
77 Πληγούρι τεμ. 300 1,65  495,00 €
78 Φρυγανιά τριμμένη τεμ. 244 0,75  183,00 €

79 Ψωμί για τόστ 
(μεγάλη 
συσκευασία)

τεμ. 780 1,25  975,00 €

80 Φασόλια γίγαντες 
κονσέρβα

τεμ. 60 5,40  324,00 €

81 Τυρόπιτα ατομική τεμ. 960 0,32  307,20 €
82 Κασερόπιτα ατομική τεμ. 960 0,40  384,00 €
83 Κρεμόπιτα ατομική τεμ. 960 0,35  336,00 €
84 Τυροπιτάκια 

σφολιάτα
κιλά 20 2,50  50,00 €

85 Λουκανοπιτάκια κιλά 20 3,33  66,60 €
86 Τσάι μαύρο τεμ. 90 6,50  585,00 €
87 Τσάι διάφορες 

γεύσεις
τεμ. 80 2,20  176,00 €

88 Τσαϊ χαμομήλι τεμ. 140 2,00  280,00 €
89 Στιγμιαίος καφές τεμ. 272 6,50  1.768,00 €
90 Καφές ελληνικός κιλά 954 11,50  10.971,00 €
91 Καφές φίλτρου τεμ. 796 6,50  5.174,00 €
92 Σοκολάτα ρόφημα κιλά 10 6,00  60,00 €
93 Χυμός φρούτων 

(διάφορα) 1lt
τεμ. 2.540 0,75  1.905,00 €

94 Χυμός φρούτων 
(διάφορα) 250ml

τεμ. 26.568 0,30  7.970,40 €

95 Χυμός φρούτων 
φυσικός πορτοκάλι 
330ml

τεμ. 1.480 0,39  577,20 €

96 Αραβοσιτέλαιο 
πλαστικό μπουκάλι 5 
λίτρων

τεμ. 50 8,90  445,00 €

97 Ηλιέλαιο πλαστικό 
μπουκάλι 5 λίτρων

τεμ. 160 7,90  1.264,00 €
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98 Ζαμπόν μπούτι φέτες 
χύμα

κιλά 30 4,45  133,50 €

99 Μπέϊκον φέτες χύμα κιλά 30 5,28  158,40 €
100 Γαλοπούλα βραστή 

φέτες χύμα
κιλά 50 5,55  277,50 €

101 Γαλοπούλα ρολό σε 
φέτες 
(συσκευασμένη)

τεμ. 40 1,77  70,80 €

102 Πάριζα σε φέτες κιλά 2.660 4,17  11.092,20 €
103 Λουκάνικο 

χωριάτικο
κιλά 50 3,94  197,00 €

104 Λουκάνικα 
φρανκφούρτης

κιλά 994 3,40  3.379,60 €

105 Αυγά τεμ. 30.000 0,16  4.800,00 €

106 Κεφαλοτύρι 
(τριμμένο)

κιλά 164 7,35  1.205,40 €

107 Ημίσκληρο τυρί 
τύπου γκούντα σε 
φέτες 
(συσκευασμένο)

τεμ. 200 1,50  300,00 €

108 Σκόνη σίτου με γάλα 
(τύπου farin lacte)

τεμ. 810 2,35  1.903,50 €

109 Γάλα συμπυκνωμένο τεμ. 21.830 0,70  15.281,00 €
110 Γαλατάκια μερίδες 

σε διχτάκι 
τεμ. 140 0,75  105,00 €

111 Βούτυρο τεμ. 3.800 3,20  12.160,00 €
112 Μέλι κιλά 960 5,00  4.800,00 €
113 Αλεύρι με 

διογκωτικό 
κιλά 502 0,90  451,80 €

114 Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 

κιλά 11.270 0,55  6.198,50 €

115 Αλεύρι αραβοσίτου 
(corn flour) 

τεμ. 80 0,60  48,00 €

116 Αλεύρι κίτρινο ειδικό 
για πίτες

κιλό 14 1,30  18,20 €

117 Κρέμα γάλακτος τεμ. 120 1,35  162,00 €
118 Σιμιγδάλι τεμ. 980 0,60  588,00 €
119 Σταφίδες τεμ. 138 1,12  154,56 €
120 Νερό σε πλαστικό 

μπουκάλι σε 
συσκευασία 1,5 
λίτρου

τεμ. 12.420 0,28  3.477,60 €

121 Νερό σε πλαστικό 
μπουκάλι σε 
συσκευασία 0,5 
λίτρου

τεμ 62.080 0,13  8.070,40 €

122 Χυλοπίτες κιλά 650 2,24  1.456,00 €
123 Μακαρόνια κοφτά κιλά 2.050 0,95  1.947,50 €
124 Μακαρόνια σπαγγέτι κιλά 9.700 0,95  9.215,00 €
125 Μακαρόνια για 

παστίτσιο 
κιλά 40 0,95  38,00 €

126 Κριθαράκι κιλά 10.680 0,95  10.146,00 €
127 Τραχανάς κιλά 440 2,40  1.056,00 €
128 Ρύζι κίτρινο κιλά 910 1,25  1.137,50 €
129 Ρύζι λευκό (τύπου 

καρολίνα)
κιλά 11.594 1,20  13.912,80 €

130 Αστράκι τεμ. 338 0,75  253,50 €
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131 Φακές κιλά 5.700 1,90  10.830,00 €
132 Ρεβίθια κιλά 740 2,61  1.931,40 €
133 Φασόλια κουφετάκια κιλά 5.780 1,85  10.693,00 €
134 Φασόλια γίγαντες κιλά 40 3,60  144,00 €
135 Κους κους κιλά 460 1,50  690,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 259.317,86 €
ΦΠΑ 13% 33.711,32 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 5: Είδη 
Παντοπωλείου με 
ΦΠΑ 24%

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

136 Ξινό κιλά 56 2,70  151,20 €
137 Ζελέ τεμ. 120 1,50  180,00 €
138 Έτοιμες σαλάτες 

ρώσικη, τυροσαλάτα 
κλπ χύμα

κιλά 820 4,25  3.485,00 €

139 Αναψυκτικά 
διάφορα με 
ανθρακικό σε 
γυάλινο μπουκάλι 
0,25lt

τμχ. 3.240 0,30  972,00 €

140 Αναψυκτικά 
διάφορα με 
ανθρακικό σε 
πλαστικό μπουκάλι 
1,5 lt

τεμ. 280 0,97  271,60 €

141 Αναψυκτικά 
διάφορα με 
ανθρακικό σε 
κουτάκι 0,33lt 

τεμ. 1.120 0,40  448,00 €

142 Τσάι κουτάκι 
(διάφορες γεύσεις) 
0,33lt

τεμ. 1.310 0,40  524,00 €

143 Τσάι σε πλαστικό 
μπουκάλι (διάφορες 
γεύσεις) 0,5lt

τεμ. 484 0,70  338,80 €

144 Κρασί λευκό χύμα λίτρο 1.900 1,10  2.090,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.460,60 €
ΦΠΑ 24% 2.030,54 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

TMHMA 6: Γάλα 
φρέσκο (άσπρο) και 
τυροκομικά 
προϊόντα

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

145 Γάλα Φρέσκο 1lt 3,5% λίτρα 366.494 0,90  329.844,60 €

146 Γάλα Φρέσκο 1lt  1,5% λίτρα 9.120 0,90  8.208,00 €



53

147 Γάλα Φρέσκο 0,5lt, 
3,5%  

τεμ. 340 0,57  193,80 €

148 Γάλα Φρέσκο 0,5lt  
1,5%

τεμ. 240 0,57  136,80 €

149 Ξυνόγαλο 500ml τεμ. 600 0,75  450,00 €
150 Ξυνόγαλο 300ml τεμ. 600 0,68  408,00 €
151 Γιαούρτι αγελάδας τεμ 11.560 0,45  5.202,00 €
152 Γιαούρτι προβειο τεμ 400 0,85  340,00 €
153 Γιαούρτι στραγγιστό 

χυμα
κιλά 110 2,15  236,50 €

154 Τυρί φέτα (συσκ. 4-5 
κιλών)

κιλά 3.730 6,20  23.126,00 €

155 Τυρί φέτα (συσκ. 1 
κιλού)

κιλά 2.460 6,20  15.252,00 €

156 Ημίσκληρο τυρί κιλά 4.090 5,63  23.026,70 €
157 Τελεμές κιλά 620 4,00  2.480,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 408.904,40 €
ΦΠΑ 13% 53.157,57 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 462.061,97 €

ΤΜΗΜΑ 7: Νωπά λαχανικά  
και φρούτα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

158 Λεμόνια κιλά 1.810 1,34  2.425,40 €
159 Πιπεριές γεμιστές κιλά 1.180 2,44  2.879,20 €
160 Πιπεριές σταμπόλια κιλά 410 1,73  709,30 €
161 Πιπεριές φλωρίνης κιλά 124 1,61  199,64 €
162 Κολοκυθάκια κιλά 650 1,30  845,00 €
163 Μελιτζάνες κιλά 960 1,49  1.430,40 €
164 Πράσα κιλά 256 1,31  335,36 €
165 Λάχανο κιλά 1.848 0,54  997,92 €
166 Μαρούλι κιλά 1.140 1,65  1.881,00 €
167 Κρεμμύδια κιλά 2.730 0,47  1.283,10 €
168 Σκόρδο κιλά 110 4,75  522,50 €
169 Ντομάτες κιλά 5.900 1,25  7.375,00 €
170 Αγγούρια τεμ. 6.480 0,56  3.628,80 €
171 Μαϊντανός τεμ. 740 0,49  362,60 €
172 Δυόσμος τεμ. 194 0,95  184,30 €
173 Άνηθος τεμ. 700 0,51  357,00 €
174 Σέλινο κιλά 80 2,12  169,60 €
175 Καρότα κιλά 1.758 0,81  1.423,98 €
176 Πατάτες κιλά 23.330 0,57  13.298,10 €
177 Κρεμμυδάκια 

φρέσκα 
τεμ. 100 2,84  284,00 €

178 Μπανάνες κιλά 12.370 1,57  19.420,90 €
179 Μήλα στάρκιν κιλά 7.920 1,37  10.850,40 €
180 Αχλάδια κιλά 4.310 1,75  7.542,50 €
181 Πορτοκάλια κιλά 6.020 0,81  4.876,20 €
182 Μανταρίνια 

κλιμεντίνες
κιλά 1.060 1,50  1.590,00 €

183 Κεράσια κιλά 30 2,51  75,30 €
184 Φράουλες κιλά 400 2,32  928,00 €
185 Καρπούζια κιλά 2.340 0,33  772,20 €
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186 Πεπόνια κιλά 1.960 0,81  1.587,60 €
187 Βερύκοκα κιλά 470 1,67  784,90 €
188 Ροδάκινα κιλά 60 1,32  79,20 €
189 Νεκταρίνια κιλά 1.080 1,27  1.371,60 €
190 Βύσσινα κιλά 20 2,47  49,40 €
191 Σταφύλια 

σουλτανίνα
κιλά 50 1,53  76,50 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.596,90 €
ΦΠΑ 13% 11.777,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 102.374,50 €

ΤΜΗΜΑ 8: Κατεψυγμένα 
λαχανικά 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

192 Φασολάκια 
κατεψυγμένα 

κιλά 1.560 2,12  3.307,20 €

193 Αρακάς 
κατεψυγμένος 

κιλά 1.450 2,15  3.117,50 €

194 Λαχανικά ανάμεικτα 
κατεψυγμένα 

κιλά 280 2,07  579,60 €

195 Σπανάκι 
κατεψυγμένο 

κιλά 1.160 2,54  2.946,40 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.950,70 €
ΦΠΑ 13% 1.293,59 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.244,29 €

ΤΜΗΜΑ 9: 
Ελαιόλαδα

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

196 Ελαιόλαδο 
εξαιρετικό παρθένο 
σε συσκ. 1 λίτρου

τεμ. 9.708 5,65  54.850,20 €

197 Ελαιόλαδο 
εξαιρετικό παρθένο 
σε συσκ. 5 λίτρων

τεμ. 756 21,76  16.450,56 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 71.300,76 €
ΦΠΑ 13% 9.269,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 80.569,86 €

ΤΜΗΜΑ 10: 
Κρέατα και 
πουλερικά

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

198 Κρέας μόσχου σπάλα κιλά 2.540 8,42  21.386,80 €
199 Κιμάς από βόειο 

κρέας νωπό νεαρού 
ζώου

κιλά 5.160 7,05  36.378,00 €

200 Κοτόπουλο νωπό κιλά 7.640 2,82  21.544,80 €
201 Σουβλάκι χοιρινό κιλά 500 5,59  2.795,00 €
202 Κρέας χοιρινό 

(σπάλα)
κιλά 4.160 5,29  22.006,40 €

203 Αρνί κιλά 2.160 7,14  15.422,40 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 119.533,40 €
ΦΠΑ 13% 15.539,34 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 135.072,74 €
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ΤΜΗΜΑ 11: 
Ψάρια νωπά και 
κατεψυγμένα 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

204 Μπακαλιάρος  νωπός κιλά 1.540 15,87  24.439,80 €
205 Γλώσσα φιλέτο κιλά 3.660 5,75  21.045,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.484,80 €
ΦΠΑ 13% 5.913,02 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 51.397,82 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.287.177,37 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 

Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020
Η Συντάξασα

Παπαδοπούλου Σμαρώ

 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών  

                     Δέσποινα Χινίσογλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών

     Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

Α/Α
ΤΜΗΜΑΤ

Α 
(ΟΜΑΔΕΣ)

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΤΜΗΜΑ 1: 
Είδη άρτου 
και κουλούρια                 

1 Άρτος λευκός κιλά 0  340 1.380   1.720 1,05  0,00 €  357,00 € 1.449,00 €   1.806,00 €
2 Άρτος ολικής κιλά 0  19.640 168   19.808 1,20  0,00 €  23.568,00 € 201,60 €   23.769,60 €

3
Κουλούρια 
σουσαμένια τεμ. 0  17.400 800   18.200 0,35  0,00 €  6.090,00 € 280,00 €   6.370,00 €

4 Λαγάνα τεμ. 2.400  0 2.600   5.000 1,00  2.400,00 €  0,00 € 2.600,00 €   5.000,00 €
5 Ψωμάκι τεμ. 0  0 1.000   1.000 0,25  0,00 €  0,00 € 250,00 €   250,00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ          

2.400,00 
€  30.015,00 € 4.780,60 €   37.195,60 €

 ΦΠΑ 13%          312,00 €  3.901,95 € 621,48 €   4.835,43 €

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ          

2.712,00 
€  33.916,95 € 5.402,08 €   42.031,03 €

                  

 

ΤΜΗΜΑ 2: 
Σφολιατοειδή 
εδέσματα, 
σάντουιτς, 
βασιλόπιτες 
και τσουρέκια

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

6

Σφολιατοειδη 
εδέσματα 
(τυροπιτάκια, 
λουκανοπιτάκια, 
σπανακοπιτάκια, 
αλμυρά 
κρουασανάκια, 
πίτες ταψιού  
κτλ) κιλά 2.200 0 290 104 50 26 2.670 7,00  

15.400,00 
€ 0,00 € 2.030,00 € 728,00 € 350,00 € 182,00 € 18.690,00 €

7 Σάντουιτς τεμ. 9.000 0 0 600 450 0 10.050 1,30  
11.700,00 

€ 0,00 € 0,00 € 780,00 € 585,00 € 0,00 € 13.065,00 €
8 Βασιλόπιτα κιλά 80 400 458 8 20 0 966 5,50  440,00 € 2.200,00 € 2.519,00 € 44,00 € 110,00 € 0,00 € 5.313,00 €
9 Τσουρέκια τεμ. 2.000 500 700 0 0 0 3.200 2,29  4.580,00 € 1.145,00 € 1.603,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.328,00 €

10 Τσουρεκάκια τεμ. 1.200 0 1.800 8.080 700 0 11.780 0,60  720,00 € 0,00 € 1.080,00 € 4.848,00 € 420,00 € 0,00 € 7.068,00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ          

32.840,0
0 € 3.345,00 € 7.232,00 € 6.400,00 € 1.465,00 € 182,00 € 51.464,00 €

 ΦΠΑ 13%          
4.269,20 

€ 434,85 € 940,16 € 832,00 € 190,45 € 23,66 € 6.690,32 €

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ          

37.109,2
0 € 3.779,85 € 8.172,16 € 7.232,00 € 1.655,45 € 205,66 € 58.154,32 €
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ΤΜΗΜΑ 3: 
Γλυκά 
ζαχαροπλαστε
ίου

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

11

Γλυκίσματα 
ατομικά 
(Μελομακάρονα, 
κορνεδακια, 
κοκακια, γλύκα 
κρουασανακια, 
τουλουμπακια 
κεικ κτλ) 

κιλά 1.700   70 20 10 1.800 8,50  14.450,00 
€   595,00 € 170,00 € 85,00 € 15.300,00 €

12 Κουραμπιέδες κιλά 1.700   0 0 10 1.710 6,80  
11.560,00 

€   0,00 € 0,00 € 68,00 € 11.628,00 €

13
Κουραμπιέδες 
μπουκιτσες κιλά

1.010
  

10 0 6 1.026
6,90  6.969,00 €   69,00 € 0,00 € 41,40 € 7.079,40 €

14 Κουλουράκια κιλά 240   34 0 0 274 7,50  1.800,00 €   255,00 € 0,00 € 0,00 € 2.055,00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ     gla     

34.779,0
0 €   919,00 € 170,00 € 194,40 € 36.062,40 €

 ΦΠΑ 13%          
4.521,27 

€   119,47 € 22,10 € 25,27 € 4.688,11 €

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ          

39.300,2
7 €   1.038,47 € 192,10 € 219,67 € 40.750,51 €

                  
                  

 

ΤΜΗΜΑ 4: 
Είδη 
Παντοπωλείο
υ με ΦΠΑ 
13%

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

15 Λουκούμια κιλά 360 0 40 0 0 0 400 2,63  946,80 € 0,00 € 105,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.052,00 €

16 Αλάτι κιλά 0 1.200 460 100 0 0 1.760 0,50  0,00 € 600,00 € 230,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 880,00 €
17 Ξίδι τεμ. 0 0 1.660 280 0 0 1.940 0,20  0,00 € 0,00 € 332,00 € 56,00 € 0,00 € 0,00 € 388,00 €
18 Κίμινο τεμ. 0 0 0 100 0 0 100 0,80  0,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00 €
19 Μπαχάρι τεμ. 0 0 0 60 0 0 60 0,70  0,00 € 0,00 € 0,00 € 42,00 € 0,00 € 0,00 € 42,00 €

20 Πιπέρι τεμ. 0 0 184 122 0 0 306 1,20  0,00 € 0,00 € 220,80 € 146,40 € 0,00 € 0,00 € 367,20 €

21

Διογκωτική 
σκόνη (baking 
pοwder) τεμ. 0 0 1.960 212 0 0 2.172 0,30  0,00 € 0,00 € 588,00 € 63,60 € 0,00 € 0,00 € 651,60 €

22 Βανίλιες τεμ. 0 0 594 212 0 0 806 0,25  0,00 € 0,00 € 148,50 € 53,00 € 0,00 € 0,00 € 201,50 €
23 Μοσχοκάρυδο τεμ. 0 0 0 80 0 0 80 0,90  0,00 € 0,00 € 0,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 72,00 €
24 Κανέλα τεμ. 0 0 206 140 0 0 346 0,45  0,00 € 0,00 € 92,70 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 155,70 €
25 Χυμός λεμονιού τεμ. 0 0 192 90 0 0 282 0,25  0,00 € 0,00 € 48,00 € 22,50 € 0,00 € 0,00 € 70,50 €
26 Ρίγανη τεμ. 0 0 184 168 0 0 352 0,75  0,00 € 0,00 € 138,00 € 126,00 € 0,00 € 0,00 € 264,00 €

27
Μαγιά 
σακουλάκι τεμ. 0 0 228 200 0 0 428 0,80  0,00 € 0,00 € 182,40 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 342,40 €

28

Μουστάρδα 
μπουκάλι 
πλαστικό κιλά 0 0 12 40 0 0 52 2,00  0,00 € 0,00 € 24,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00 € 104,00 €

29
Γαρύφαλλο 
σκόνη τεμ. 0 0 10 0 0 0 10 0,60  0,00 € 0,00 € 6,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,00 €
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30
Αλάτι σε 
πλαστικό βαζο τεμ. 0 0 30 100 0 0 130 0,90  0,00 € 0,00 € 27,00 € 90,00 € 0,00 € 0,00 € 117,00 €

31 Βασιλικός τεμ. 0 0 42 0 0 0 42 1,20  0,00 € 0,00 € 50,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,40 €
32 Δαφνόφυλλα τεμ. 0 0 40 40 0 0 80 1,00  0,00 € 0,00 € 40,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00 €
33 Δυόσμος ξηρός τεμ. 0 0 40 80 0 0 120 0,85  0,00 € 0,00 € 34,00 € 68,00 € 0,00 € 0,00 € 102,00 €
34 Κανέλα ξύλο τεμ. 0 0 120 88 0 0 208 0,50  0,00 € 0,00 € 60,00 € 44,00 € 0,00 € 0,00 € 104,00 €

35
Μαγειρική σόδα 
(σόδα φαγητού) τεμ. 0 0 76 80 0 0 156 0,20  0,00 € 0,00 € 15,20 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 31,20 €

36 Κακάο τεμ. 0 0 430 80 0 0 510 0,98  0,00 € 0,00 € 421,40 € 78,40 € 0,00 € 0,00 € 499,80 €

37
Άνθος 
αραβοσίτου τεμ. 0 0 1.060 80 0 0 1.140 0,68  0,00 € 0,00 € 720,80 € 54,40 € 0,00 € 0,00 € 775,20 €

38
Μαργαρίνη 
(τύπου βιτάμ) κιλά 0 0 80 420 0 0 500 2,40  0,00 € 0,00 € 192,00 € 1.008,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €

39 Μαρμελάδα τεμ. 0 9.600 1.600 50 0 0 11.250 1,30  0,00 € 12.480,00 € 2.080,00 € 65,00 € 0,00 € 0,00 € 14.625,00 €
40 Ζάχαρη κιλά 0 9.600 2.230 1.310 0 0 13.140 0,69  0,00 € 6.624,00 € 1.538,70 € 903,90 € 0,00 € 0,00 € 9.066,60 €
41 Άχνη ζάχαρη κιλά 0 0 64 66 0 0 130 0,94  0,00 € 0,00 € 60,16 € 62,04 € 0,00 € 0,00 € 122,20 €
42 Σφολιάτα κιλά 0 0 1.600 160 0 0 1.760 1,60  0,00 € 0,00 € 2.560,00 € 256,00 € 0,00 € 0,00 € 2.816,00 €
43 Φύλλα κρούστας κιλά 0 0 1.480 340 0 0 1.820 2,50  0,00 € 0,00 € 3.700,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00 € 4.550,00 €
44 Ζαχαρίνες τεμ. 0 0 120 30 0 0 150 2,00  0,00 € 0,00 € 240,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €
45 Ινδοκάρυδο τεμ. 0 0 20 108 0 0 128 0,82  0,00 € 0,00 € 16,40 € 88,56 € 0,00 € 0,00 € 104,96 €

46
Καρυδόψιχα 
καθαρισμένη τεμ. 0 0 0 100 0 0 100 2,79  0,00 € 0,00 € 0,00 € 279,00 € 0,00 € 0,00 € 279,00 €

47

Κρέμα 
ζαχαροπλαστική
ς τεμ. 0 0 0 60 0 0 60 0,99  0,00 € 0,00 € 0,00 € 59,40 € 0,00 € 0,00 € 59,40 €

48 Μαστίχα τεμ. 0 0 2 60 0 0 62 1,32  0,00 € 0,00 € 2,64 € 79,20 € 0,00 € 0,00 € 81,84 €
49 Μαχλέπι τεμ. 0 0 0 12 0 0 12 0,80  0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,60 € 0,00 € 0,00 € 9,60 €
50 Κακουλέ τεμ. 0 0 0 12 0 0 12 0,70  0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,40 € 0,00 € 0,00 € 8,40 €
51 Τρούφα τεμ. 0 0 0 108 0 0 108 0,88  0,00 € 0,00 € 0,00 € 95,04 € 0,00 € 0,00 € 95,04 €
52 Γλυκόζη τεμ. 0 0 0 26 0 0 26 1,11  0,00 € 0,00 € 0,00 € 28,86 € 0,00 € 0,00 € 28,86 €

53

Πραλίνα 
σοκολάτα 
(τύπου μερέντα) 
1 κιλού τεμ. 0 0 0 52 0 0 52 2,87  0,00 € 0,00 € 0,00 € 149,24 € 0,00 € 0,00 € 149,24 €

54
Μπισκότα ολικής 
άλεσης τεμ.  0 0 500 0 0 500 1,00  0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

55
Καραμέλες 
ζελεδάκια κιλά 0 0 30 80 0 0 110 4,86  0,00 € 0,00 € 145,80 € 388,80 € 0,00 € 0,00 € 534,60 €

56 Χαλβάς χύμα κιλά 740 0 70 630 0 0 1.440 4,50  3.330,00 € 0,00 € 315,00 € 2.835,00 € 0,00 € 0,00 € 6.480,00 €
57 Σοκολάτα υγείας τεμ. 0 0 0 120 0 0 120 1,50  0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00 €

58
Σοκολατάκια 
γάλακτος τεμ. 0 0 0 1.000 0 0 1.000 3,00  0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

59 Σοκοφρέτες τεμ. 0 0 4.000 100 0 0 4.100 0,30  0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 1.230,00 €

60
Σοκοφρετίνια σε 
σακουλάκι τεμ. 0 0 0 900 0 0 900 2,20  0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.980,00 € 0,00 € 0,00 € 1.980,00 €

61
Δημητριακά 
ολικής άλεσης τεμ. 0 0 3.240 0 0 0 3.240 3,50  0,00 € 0,00 € 11.340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.340,00 €

62

Σάλτσα 
ντομάτας 
(τοματοχυμός) κιλά 0 9.600 1.600 100 0 0 11.300 0,75  0,00 € 7.200,00 € 1.200,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 8.475,00 €

63 Πελτές τεμ. 0 0 590 80 0 0 670 0,80  0,00 € 0,00 € 472,00 € 64,00 € 0,00 € 0,00 € 536,00 €
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Ντομάτας 

64
Κέτσαπ 
μπουκάλι κιλά 0 0 0 30 0 0 30 1,60  0,00 € 0,00 € 0,00 € 48,00 € 0,00 € 0,00 € 48,00 €

65
Ντομάτα κον 
κασέ κιλά 0 0 500 80 0 0 580 0,90  0,00 € 0,00 € 450,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 522,00 €

66 Ταραμάς χύμα κιλά 620 0 0 630 0 0 1.250 2,25  1.395,00 € 0,00 € 0,00 € 1.417,50 € 0,00 € 0,00 € 2.812,50 €

67

Ελιές καλαμών 
μαύρες μεγάλες 
χωρίς κουκούτσι κιλά  0 232 350 0 0 582 3,50  0,00 € 0,00 € 812,00 € 1.225,00 € 0,00 € 0,00 € 2.037,00 €

68
Μανιτάρια 
κονσέρβα τεμ. 0 0 6 100 0 0 106 1,15  0,00 € 0,00 € 6,90 € 115,00 € 0,00 € 0,00 € 121,90 €

69
Ντολμαδάκια 
κονσέρβα τεμ. 0 0 70 0 0 0 70 4,08  0,00 € 0,00 € 285,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 285,60 €

70
Πιπεριές 
φλωρίνης ψητές κιλά 0 0 90 20 0 0 110 3,00  0,00 € 0,00 € 270,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 330,00 €

71
Ελιές καλαμών 
μαύρες μεγάλες κιλά 200 0 60 20 0 0 280 3,50  700,00 € 0,00 € 210,00 € 70,00 € 0,00 € 0,00 € 980,00 €

72
Πιπεριές 
πράσινες κιλά 0 0 30 16 0 0 46 3,36  0,00 € 0,00 € 100,80 € 53,76 € 0,00 € 0,00 € 154,56 €

73
Πίκλες τουρσί με 
σαλαμούρα κιλά 0 0 0 80 0 0 80 1,65  0,00 € 0,00 € 0,00 € 132,00 € 0,00 € 0,00 € 132,00 €

74 Λιαστή ντομάτα κιλά 0 0 0 10 0 0 10 8,70  0,00 € 0,00 € 0,00 € 87,00 € 0,00 € 0,00 € 87,00 €
75 Πάστα ελιάς κιλά 0 0 0 10 0 0 10 5,50  0,00 € 0,00 € 0,00 € 55,00 € 0,00 € 0,00 € 55,00 €
76 Σαλάτα πιαζ κιλά 540 0 0 500 0 0 1.040 4,60  2.484,00 € 0,00 € 0,00 € 2.300,00 € 0,00 € 0,00 € 4.784,00 €
77 Πληγούρι τεμ. 0 0 290 10 0 0 300 1,65  0,00 € 0,00 € 478,50 € 16,50 € 0,00 € 0,00 € 495,00 €

78
Φρυγανιά 
τριμμένη τεμ. 0 0 164 80 0 0 244 0,75  0,00 € 0,00 € 123,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 183,00 €

79

Ψωμί για τόστ 
(μεγάλη 
συσκευασία) τεμ. 0 0 720 60 0 0 780 1,25  0,00 € 0,00 € 900,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 975,00 €

80

Φασόλια 
γίγαντες 
κονσέρβα τεμ. 0 0 60 0 0 0 60 5,40  0,00 € 0,00 € 324,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 324,00 €

81
Τυρόπιτα 
ατομική τεμ. 0 0 0 960 0 0 960 0,32  0,00 € 0,00 € 0,00 € 307,20 € 0,00 € 0,00 € 307,20 €

82
Κασερόπιτα 
ατομική τεμ. 0 0 0 960 0 0 960 0,40  0,00 € 0,00 € 0,00 € 384,00 € 0,00 € 0,00 € 384,00 €

83
Κρεμόπιτα 
ατομική τεμ. 0 0 0 960 0 0 960 0,35  0,00 € 0,00 € 0,00 € 336,00 € 0,00 € 0,00 € 336,00 €

84
Τυροπιτάκια 
σφολιάτα κιλά 0 0 0 20 0 0 20 2,50  0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €

85 Λουκανοπιτάκια κιλά 0 0 0 20 0 0 20 3,33  0,00 € 0,00 € 0,00 € 66,60 € 0,00 € 0,00 € 66,60 €
86 Τσάι μαύρο τεμ. 0 0 60 30 0 0 90 6,50  0,00 € 0,00 € 390,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 585,00 €

87
Τσάι διάφορες 
γεύσεις τεμ. 0 0 50 30 0 0 80 2,20  0,00 € 0,00 € 110,00 € 66,00 € 0,00 € 0,00 € 176,00 €

88 Τσαϊ χαμομήλι τεμ. 0 0 120 20 0 0 140 2,00  0,00 € 0,00 € 240,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 280,00 €
89 Στιγμιαίος καφές τεμ. 0 0 264 6 0 2 272 6,50  0,00 € 0,00 € 1.716,00 € 39,00 € 0,00 € 13,00 € 1.768,00 €
90 Καφές ελληνικός κιλά 0 0 946 4 0 4 954 11,50  0,00 € 0,00 € 10.879,00 € 46,00 € 0,00 € 46,00 € 10.971,00 €
91 Καφές φίλτρου τεμ. 0 0 726 70 0 0 796 6,50  0,00 € 0,00 € 4.719,00 € 455,00 € 0,00 € 0,00 € 5.174,00 €

92
Σοκολάτα 
ρόφημα κιλά 0 0 0 10 0 0 10 6,00  0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 €

93
Χυμός φρούτων 
(διάφορα) 1lt τεμ. 2.400 0 0 140 0 0 2.540 0,75  1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 105,00 € 0,00 € 0,00 € 1.905,00 €
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94

Χυμός φρούτων 
(διάφορα) 
250ml τεμ. 16.200 0 9.018 600 750 0 26.568 0,30  4.860,00 € 0,00 € 2.705,40 € 180,00 € 225,00 € 0,00 € 7.970,40 €

95

Χυμός φρούτων 
φυσικός 
πορτοκάλι 
330ml τεμ. 1.100 0 0 280 0 100 1.480 0,39  429,00 € 0,00 € 0,00 € 109,20 € 0,00 € 39,00 € 577,20 €

96

Αραβοσιτέλαιο 
πλαστικό 
μπουκάλι 5 
λίτρων τεμ. 0 0 20 30 0 0 50 8,90  0,00 € 0,00 € 178,00 € 267,00 € 0,00 € 0,00 € 445,00 €

97

Ηλιέλαιο 
πλαστικό 
μπουκάλι 5 
λίτρων τεμ. 0 0 30 130 0 0 160 7,90  0,00 € 0,00 € 237,00 € 1.027,00 € 0,00 € 0,00 € 1.264,00 €

98
Ζαμπόν μπούτι 
φέτες χύμα κιλά 0 0 0 30 0 0 30 4,45  0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,50 € 0,00 € 0,00 € 133,50 €

99
Μπέϊκον φέτες 
χύμα κιλά 0 0 0 30 0 0 30 5,28  0,00 € 0,00 € 0,00 € 158,40 € 0,00 € 0,00 € 158,40 €

100

Γαλοπούλα 
βραστή φέτες 
χύμα κιλά 0 0 0 50 0 0 50 5,55  0,00 € 0,00 € 0,00 € 277,50 € 0,00 € 0,00 € 277,50 €

101

Γαλοπούλα ρολό 
σε φέτες 
(συσκευασμένη) τεμ. 0 0 0 40 0 0 40 1,77  0,00 € 0,00 € 0,00 € 70,80 € 0,00 € 0,00 € 70,80 €

102 Πάριζα σε φέτες κιλά 0 2.400 210 50 0 0 2.660 4,17  0,00 € 10.008,00 € 875,70 € 208,50 € 0,00 € 0,00 € 11.092,20 €

103
Λουκάνικο 
χωριάτικο κιλά 0 0 0 50 0 0 50 3,94  0,00 € 0,00 € 0,00 € 197,00 € 0,00 € 0,00 € 197,00 €

104
Λουκάνικα 
φρανκφούρτης κιλά 0 800 144 50 0 0 994 3,40  0,00 € 2.720,00 € 489,60 € 170,00 € 0,00 € 0,00 € 3.379,60 €

105 Αυγά τεμ. 0 0 27.200 2.800 0 0 30.000 0,16  0,00 € 0,00 € 4.352,00 € 448,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800,00 €

106
Κεφαλοτύρι 
(τριμμένο) κιλά 0 0 144 20 0 0 164 7,35  0,00 € 0,00 € 1.058,40 € 147,00 € 0,00 € 0,00 € 1.205,40 €

107

Ημίσκληρο τυρί 
τύπου γκούντα 
σε φέτες 
(συσκευασμένο) τεμ. 0 0 0 200 0 0 200 1,50  0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €

108

Σκόνη σίτου με 
γάλα (τύπου 
farin lacte) τεμ. 0 0 810 0 0 0 810 2,35  0,00 € 0,00 € 1.903,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.903,50 €

109
Γάλα 
συμπυκνωμένο τεμ. 0 19.200 2.200 430 0 0 21.830 0,70  0,00 € 13.440,00 € 1.540,00 € 301,00 € 0,00 € 0,00 € 15.281,00 €

110

Γαλατάκια 
μερίδες σε 
διχτάκι τεμ. 0 0 60 80 0 0 140 0,75  0,00 € 0,00 € 45,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 105,00 €

111 Βούτυρο τεμ. 0 0 3.200 600 0 0 3.800 3,20  0,00 € 0,00 € 10.240,00 € 1.920,00 € 0,00 € 0,00 € 12.160,00 €
112 Μέλι κιλά 0 0 914 46 0 0 960 5,00  0,00 € 0,00 € 4.570,00 € 230,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800,00 €

113
Αλεύρι με 
διογκωτικό κιλά 0 0 302 200 0 0 502 0,90  0,00 € 0,00 € 271,80 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 451,80 €

114
Αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις κιλά 0 9.600 950 720 0 0 11.270 0,55  0,00 € 5.280,00 € 522,50 € 396,00 € 0,00 € 0,00 € 6.198,50 €

115

Αλεύρι 
αραβοσίτου 
(corn flour) τεμ. 0 0 0 80 0 0 80 0,60  0,00 € 0,00 € 0,00 € 48,00 € 0,00 € 0,00 € 48,00 €
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116
Αλεύρι κίτρινο 
ειδικό για πίτες κιλό 0 0 0 14 0 0 14 1,30  0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,20 € 0,00 € 0,00 € 18,20 €

117 Κρέμα γάλακτος τεμ. 0 0 0 120 0 0 120 1,35  0,00 € 0,00 € 0,00 € 162,00 € 0,00 € 0,00 € 162,00 €
118 Σιμιγδάλι τεμ. 0 0 870 110 0 0 980 0,60  0,00 € 0,00 € 522,00 € 66,00 € 0,00 € 0,00 € 588,00 €
119 Σταφίδες τεμ. 0 0 58 80 0 0 138 1,12  0,00 € 0,00 € 64,96 € 89,60 € 0,00 € 0,00 € 154,56 €

120

Νερό σε 
πλαστικό 
μπουκάλι σε 
συσκευασία 1,5 
λίτρου τεμ. 10.000 0 2.020 400 0 0 12.420 0,28  2.800,00 € 0,00 € 565,60 € 112,00 € 0,00 € 0,00 € 3.477,60 €

121

Νερό σε 
πλαστικό 
μπουκάλι σε 
συσκευασία 0,5 
λίτρου τεμ 44.000 0 13.080 4.400 600 0 62.080 0,13  5.720,00 € 0,00 € 1.700,40 € 572,00 € 78,00 € 0,00 € 8.070,40 €

122 Χυλοπίτες κιλά 0 0 630 20 0 0 650 2,24  0,00 € 0,00 € 1.411,20 € 44,80 € 0,00 € 0,00 € 1.456,00 €

123
Μακαρόνια 
κοφτά κιλά 0 0 1.960 90 0 0 2.050 0,95  0,00 € 0,00 € 1.862,00 € 85,50 € 0,00 € 0,00 € 1.947,50 €

124
Μακαρόνια 
σπαγγέτι κιλά 0 9.600 0 100 0 0 9.700 0,95  0,00 € 9.120,00 € 0,00 € 95,00 € 0,00 € 0,00 € 9.215,00 €

125
Μακαρόνια για 
παστίτσιο κιλά 0 0 0 40 0 0 40 0,95  0,00 € 0,00 € 0,00 € 38,00 € 0,00 € 0,00 € 38,00 €

126 Κριθαράκι κιλά 0 9.600 1.020 60 0 0 10.680 0,95  0,00 € 9.120,00 € 969,00 € 57,00 € 0,00 € 0,00 € 10.146,00 €
127 Τραχανάς κιλά 0 0 430 10 0 0 440 2,40  0,00 € 0,00 € 1.032,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 1.056,00 €
128 Ρύζι κίτρινο κιλά 0 0 850 60 0 0 910 1,25  0,00 € 0,00 € 1.062,50 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 1.137,50 €

129

Ρύζι λευκό 
(τύπου 
καρολίνα) κιλά 0 9.600 1.890 104 0 0 11.594 1,20  0,00 € 11.520,00 € 2.268,00 € 124,80 € 0,00 € 0,00 € 13.912,80 €

130 Αστράκι τεμ. 0 0 338 0 0 0 338 0,75  0,00 € 0,00 € 253,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 253,50 €
131 Φακές κιλά 0 4.800 850 50 0 0 5.700 1,90  0,00 € 9.120,00 € 1.615,00 € 95,00 € 0,00 € 0,00 € 10.830,00 €
132 Ρεβίθια κιλά 0 0 680 60 0 0 740 2,61  0,00 € 0,00 € 1.774,80 € 156,60 € 0,00 € 0,00 € 1.931,40 €

133
Φασόλια 
κουφετάκια κιλά 0 4.800 920 60 0 0 5.780 1,85  0,00 € 8.880,00 € 1.702,00 € 111,00 € 0,00 € 0,00 € 10.693,00 €

134
Φασόλια 
γίγαντες κιλά 0 0 0 40 0 0 40 3,60  0,00 € 0,00 € 0,00 € 144,00 € 0,00 € 0,00 € 144,00 €

135 Κους κους κιλά 0 0 460 0 0 0 460 1,50  0,00 € 0,00 € 690,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 690,00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ          

24.464,8
0 € 106.112,00 € 97.043,76 € 31.296,30 € 303,00 € 98,00 €

259.317,86 
€

 ΦΠΑ 13%          
3.180,42 

€ 13.794,56 € 12.615,69 € 4.068,52 € 39,39 € 12,74 € 33.711,32 €

 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ          

27.645,2
2 € 119.906,56 € 109.659,45 € 35.364,82 € 342,39 € 110,74 €

293.029,18 
€

                  

 

ΤΜΗΜΑ 5: 
Είδη 
Παντοπωλείο
υ με ΦΠΑ 
24%

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

136 Ξινό κιλά 0  56 0  0 56 2,70  0,00 €  151,20 € 0,00 €  0,00 € 151,20 €
137 Ζελέ τεμ. 0  120 0  0 120 1,50  0,00 €  180,00 € 0,00 €  0,00 € 180,00 €
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138

Έτοιμες σαλάτες 
ρώσικη, 
τυροσαλάτα κλπ 
χύμα κιλά 440  280 100  0 820 4,25  1.870,00 €  1.190,00 € 425,00 €  0,00 € 3.485,00 €

139

Αναψυκτικά 
διάφορα με 
ανθρακικό σε 
γυάλινο 
μπουκάλι 0,25lt τμχ. 0  3.240 0  0 3.240 0,30  0,00 €  972,00 € 0,00 €  0,00 € 972,00 €

140

Αναψυκτικά 
διάφορα με 
ανθρακικό σε 
πλαστικό 
μπουκάλι 1,5 lt τεμ. 100  70 90  20 280 0,97  97,00 €  67,90 € 87,30 €  19,40 € 271,60 €

141

Αναψυκτικά 
διάφορα με 
ανθρακικό σε 
κουτάκι 0,33lt τεμ. 1.120  0 0  0 1.120 0,40  448,00 €  0,00 € 0,00 €  0,00 € 448,00 €

142

Τσάι κουτάκι 
(διάφορες 
γεύσεις) 0,33lt τεμ. 1.300  0 0  10 1.310 0,40  520,00 €  0,00 € 0,00 €  4,00 € 524,00 €

143

Τσάι σε 
πλαστικό 
μπουκάλι 
(διάφορες 
γεύσεις) 0,5lt τεμ. 460  0 0  24 484 0,70  322,00 €  0,00 € 0,00 €  16,80 € 338,80 €

144
Κρασί λευκό 
χύμα λίτρο 0  420 1.480  0 1.900 1,10  0,00 €  462,00 € 1.628,00 €  0,00 € 2.090,00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ          

3.257,00 
€  3.023,10 € 2.140,30 €  40,20 € 8.460,60 €

 ΦΠΑ 24%          781,68 €  725,54 € 513,67 €  9,65 € 2.030,54 €

 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ          

4.038,68 
€  3.748,64 € 2.653,97 €  49,85 € 10.491,14 €

                  

 

TMHMA 6: 
Γάλα φρέσκο 
(άσπρο) και 
τυροκομικά 
προϊόντα

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

145
Γάλα Φρέσκο 1lt 
3,5% λίτρα 283.130 0 68.500 14.864   366.494 0,90  

254.817,0
0 € 0,00 € 61.650,00 € 13.377,60 €   329.844,60 €

146
Γάλα Φρέσκο 1lt  
1,5% λίτρα 0 0 8.520 600   9.120 0,90  0,00 € 0,00 € 7.668,00 € 540,00 €   8.208,00 €

147
Γάλα Φρέσκο 
0,5lt, 3,5%  τεμ. 0 0 0 340   340 0,57  0,00 € 0,00 € 0,00 € 193,80 €   193,80 €

148
Γάλα Φρέσκο 
0,5lt  1,5% τεμ. 0 0 0 240   240 0,57  0,00 € 0,00 € 0,00 € 136,80 €   136,80 €

149 Ξυνόγαλο 500ml τεμ. 0 0 0 600   600 0,75  0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 €   450,00 €
150 Ξυνόγαλο 300ml τεμ. 0 0 0 600   600 0,68  0,00 € 0,00 € 0,00 € 408,00 €   408,00 €

151
Γιαούρτι 
αγελάδας τεμ 0 0 11.060 500   11.560 0,45  0,00 € 0,00 € 4.977,00 € 225,00 €   5.202,00 €

152 Γιαούρτι τεμ 0 0 0 400   400 0,85  0,00 € 0,00 € 0,00 € 340,00 €   340,00 €
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προβειο 

153
Γιαούρτι 
στραγγιστό χυμα κιλά 0 0 0 110   110 2,15  0,00 € 0,00 € 0,00 € 236,50 €   236,50 €

154
Τυρί φέτα (συσκ. 
4-5 κιλών) κιλά 0 0 3.480 250   3.730 6,20  0,00 € 0,00 € 21.576,00 € 1.550,00 €   23.126,00 €

155
Τυρί φέτα (συσκ. 
1 κιλού) κιλά 0 2.400 0 60   2.460 6,20  0,00 € 14.880,00 € 0,00 € 372,00 €   15.252,00 €

156 Ημίσκληρο τυρί κιλά 0 2.400 1.640 50   4.090 5,63  0,00 € 13.512,00 € 9.233,20 € 281,50 €   23.026,70 €
157 Τελεμές κιλά 0 0 620 0   620 4,00  0,00 € 0,00 € 2.480,00 € 0,00 €   2.480,00 €

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ          

254.817,
00 € 28.392,00 € 107.584,20 € 18.111,20 €   

408.904,40 
€

 ΦΠΑ 13%          
33.126,2

1 € 3.690,96 € 13.985,95 € 2.354,46 €   53.157,57 €

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ          

287.943,
21 € 32.082,96 € 121.570,15 € 20.465,66 €   

462.061,97 
€

                  

 

ΤΜΗΜΑ 7: Νωπά 
λαχανικά  και φρούτα

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

158 Λεμόνια κιλά 0  1.240 570   1.810 1,34  0,00 €  1.661,60 € 763,80 €   2.425,40 €

159
Πιπεριές 
γεμιστές κιλά 0  940 240   1.180 2,44  0,00 €  2.293,60 € 585,60 €   2.879,20 €

160
Πιπεριές 
σταμπόλια κιλά 0  190 220   410 1,73  0,00 €  328,70 € 380,60 €   709,30 €

161
Πιπεριές 
φλωρίνης κιλά 0  44 80   124 1,61  0,00 €  70,84 € 128,80 €   199,64 €

162 Κολοκυθάκια κιλά 0  550 100   650 1,30  0,00 €  715,00 € 130,00 €   845,00 €
163 Μελιτζάνες κιλά 0  460 500   960 1,49  0,00 €  685,40 € 745,00 €   1.430,40 €
164 Πράσα κιλά 0  236 20   256 1,31  0,00 €  309,16 € 26,20 €   335,36 €
165 Λάχανο κιλά 0  1.800 48   1.848 0,54  0,00 €  972,00 € 25,92 €   997,92 €
166 Μαρούλι κιλά 0  1.060 80   1.140 1,65  0,00 €  1.749,00 € 132,00 €   1.881,00 €
167 Κρεμμύδια κιλά 0  1.990 740   2.730 0,47  0,00 €  935,30 € 347,80 €   1.283,10 €
168 Σκόρδο κιλά 0  42 68   110 4,75  0,00 €  199,50 € 323,00 €   522,50 €
169 Ντομάτες κιλά 0  4.500 1.400   5.900 1,25  0,00 €  5.625,00 € 1.750,00 €   7.375,00 €
170 Αγγούρια τεμ. 0  5.480 1.000   6.480 0,56  0,00 €  3.068,80 € 560,00 €   3.628,80 €
171 Μαϊντανός τεμ. 0  460 280   740 0,49  0,00 €  225,40 € 137,20 €   362,60 €
172 Δυόσμος τεμ. 0  94 100   194 0,95  0,00 €  89,30 € 95,00 €   184,30 €
173 Άνηθος τεμ. 0  530 170   700 0,51  0,00 €  270,30 € 86,70 €   357,00 €
174 Σέλινο κιλά 0  40 40   80 2,12  0,00 €  84,80 € 84,80 €   169,60 €
175 Καρότα κιλά 0  1.650 108   1.758 0,81  0,00 €  1.336,50 € 87,48 €   1.423,98 €
176 Πατάτες κιλά 0  21.250 2.080   23.330 0,57  0,00 €  12.112,50 € 1.185,60 €   13.298,10 €

177
Κρεμμυδάκια 
φρέσκα τεμ. 0  0 100   100 2,84  0,00 €  0,00 € 284,00 €   284,00 €

178 Μπανάνες κιλά 4.000  8.320 50   12.370 1,57  6.280,00 €  13.062,40 € 78,50 €   19.420,90 €
179 Μήλα στάρκιν κιλά 3.200  4.560 160   7.920 1,37  4.384,00 €  6.247,20 € 219,20 €   10.850,40 €
180 Αχλάδια κιλά 0  4.260 50   4.310 1,75  0,00 €  7.455,00 € 87,50 €   7.542,50 €
181 Πορτοκάλια κιλά 2.000  3.640 380   6.020 0,81  1.620,00 €  2.948,40 € 307,80 €   4.876,20 €

182
Μανταρίνια 
κλιμεντίνες κιλά 0  1.060 0   1.060 1,50  0,00 €  1.590,00 € 0,00 €   1.590,00 €

183 Κεράσια κιλά 0  0 30   30 2,51  0,00 €  0,00 € 75,30 €   75,30 €
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184 Φράουλες κιλά 0  370 30   400 2,32  0,00 €  858,40 € 69,60 €   928,00 €
185 Καρπούζια κιλά 0  2.240 100   2.340 0,33  0,00 €  739,20 € 33,00 €   772,20 €
186 Πεπόνια κιλά 0  1.880 80   1.960 0,81  0,00 €  1.522,80 € 64,80 €   1.587,60 €
187 Βερύκοκα κιλά 0  410 60   470 1,67  0,00 €  684,70 € 100,20 €   784,90 €
188 Ροδάκινα κιλά 0  0 60   60 1,32  0,00 €  0,00 € 79,20 €   79,20 €
189 Νεκταρίνια κιλά 0  1.050 30   1.080 1,27  0,00 €  1.333,50 € 38,10 €   1.371,60 €
190 Βύσσινα κιλά 0  0 20   20 2,47  0,00 €  0,00 € 49,40 €   49,40 €

191
Σταφύλια 
σουλτανίνα κιλά 0  0 50   50 1,53  0,00 €  0,00 € 76,50 €   76,50 €

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ          

12.284,0
0 €  69.174,30 € 9.138,60 €   90.596,90 €

 ΦΠΑ 13%          
1.596,92 

€  8.992,66 € 1.188,02 €   11.777,60 €

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ          

13.880,9
2 €  78.166,96 € 10.326,62 €   102.374,50€

                  

 

ΤΜΗΜΑ 8: 
Κατεψυγμένα λαχανικά 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

192
Φασολάκια 
κατεψυγμένα κιλά   1.460 100   1.560 2,12    3.095,20 € 212,00 €   3.307,20 €

193
Αρακάς 
κατεψυγμένος κιλά   1.360 90   1.450 2,15    2.924,00 € 193,50 €   3.117,50 €

194

Λαχανικά 
ανάμεικτα 
κατεψυγμένα κιλά   264 16   280 2,07    546,48 € 33,12 €   579,60 €

195
Σπανάκι 
κατεψυγμένο κιλά   1.060 100   1.160 2,54    2.692,40 € 254,00 €   2.946,40 €

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ            9.258,08 € 692,62 €   9.950,70 €

 ΦΠΑ 13%            1.203,55 € 90,04 €   1.293,59 €

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ            10.461,63 € 782,66 €   11.244,29 €

                  

 

ΤΜΗΜΑ 9: 
Ελαιόλαδα

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

196

Ελαιόλαδο 
εξαιρετικό 
παρθένο σε 
συσκ. 1 λίτρου τεμ.  9.600 0 108   9.708 5,65   54.240,00 € 0,00 € 610,20 €   54.850,20 €

197

Ελαιόλαδο 
εξαιρετικό 
παρθένο σε 
συσκ. 5 λίτρων τεμ.  0 624 132   756 21,76   0,00 € 13.578,24 € 2.872,32 €   16.450,56 €

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          54.240,00 € 13.578,24 € 3.482,52 €   71.300,76 €
 ΦΠΑ 13%          7.051,20 € 1.765,17 € 452,73 €   9.269,10 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ          61.291,20 € 15.343,41 € 3.935,25 €   80.569,86 €
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ΤΜΗΜΑ 10: 
Κρέατα και 
πουλερικά

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

198
Κρέας μόσχου 
σπάλα κιλά  0 2.180 360   2.540 8,42   0,00 € 18.355,60 € 3.031,20 €   21.386,80 €

199

Κιμάς από βόειο 
κρέας νωπό 
νεαρού ζώου κιλά  2.000 2.760 400   5.160 7,05   14.100,00 € 19.458,00 € 2.820,00 €   36.378,00 €

200
Κοτόπουλο 
νωπό κιλά  2.800 4.440 400   7.640 2,82   7.896,00 € 12.520,80 € 1.128,00 €   21.544,80 €

201 Σουβλάκι χοιρινό κιλά  0 300 200   500 5,59   0,00 € 1.677,00 € 1.118,00 €   2.795,00 €

202
Κρέας χοιρινό 
(σπάλα) κιλά  4.000 0 160   4.160 5,29   21.160,00 € 0,00 € 846,40 €   22.006,40 €

203 Αρνί κιλά  2.000 0 160   2.160 7,14   14.280,00 € 0,00 € 1.142,40 €   15.422,40 €

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          57.436,00 € 52.011,40 € 10.086,00 €   
119.533,40 

€
 ΦΠΑ 13%          7.466,68 € 6.761,48 € 1.311,18 €   15.539,34 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ          64.902,68 € 58.772,88 € 11.397,18 €   135.072,74€
                  

 

ΤΜΗΜΑ 11: 
Ψάρια νωπά 
και 
κατεψυγμένα 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝ
Τ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΦΕΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΠΕΘΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠ. 
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ

ΠΡΟΥΠ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΜΟΦΕΛ.

ΠΡΟΥΠ. 
ΩΔΕΙΟ

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΟΛΟ

204
Μπακαλιάρος  
νωπός κιλά   1.500 40   1.540 15,87    23.805,00 € 634,80 €   24.439,80 €

205 Γλώσσα φιλέτο κιλά   3.620 40   3.660 5,75    20.815,00 € 230,00 €   21.045,00 €
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           44.620,00 € 864,80 €   45.484,80 €
 ΦΠΑ 13%           5.800,60 € 112,42 €   5.913,02 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ           50.420,60 € 977,22 €   51.397,82 €

        ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ & 

ΓΑΛΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛ

ΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ - 

ΚΑΠΗ
ΔΗΜΩΦΕΛ
ΕΙΑ ΩΔΕΙΟ ΔΗΠΕΘΕ  13% 24% ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  364.841,80 € 249.525,00 € 433.540,08 € 87.911,94 € 1.938,00 € 514,60 €  1.129.810,82 € 8.460,60 € 1.138.271,42 €
ΦΠΑ  47.787,70 € 32.438,25 € 56.692,75 € 11.663,99 € 251,94 € 71,32 €  146.875,41 € 2.030,54 € 148.905,95 €
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  412.629,50 € 281.963,25 € 490.232,83 € 99.575,93 € 2.189,94 € 585,92 €  1.276.686,23 € 10.491,14 € 1.287.177,37€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.287.177,37 €            
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 

Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020
Η Συντάξασα

Παπαδοπούλου Σμαρώ

 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών  

                     Δέσποινα Χινίσογλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καβάλα, 1 Ιουνίου 2020

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών

     Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Ορθή επανάληψη στις : 03/06/2020
Καβάλα, 03/06/2020
Α. Π.: 13032
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2020-06-12T14:53:54+0300
	IOANNIS CHATZIKONSTANTINOU




