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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 Η παρούσα μελέτη αφορά : 

Την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των 
δομών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας Πικερμίου 
με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». 
 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με, τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, 
τις διατάξεις του άρθρου 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 240/12-12-12) όπως 
κυρώθηκε με το Ν 4111/2013 και με την εγκύκλιο 3/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021. 
   
Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 57.243,51€, 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αναλύονται ως εξής: 
 

Ομάδα Κ.Α. 
Περιγραφή 
Προμήθειας 

Ποσό 
2021 

Ποσό 
2022 

Σύνολο 

Α 60.6481.01 ειδών μαναβικής 5.214,27 2.607,12 7.821,39 

Β 60.6481.02 ειδών παντοπωλείου 14.783,66 7.391,84 22.175,50 

Γ 15.6481.02 ειδών παντοπωλείου 4.927,89 2.463,94 7.390,83 

Δ 60.6481.03 ειδών κρεοπωλείου 6.363,86 3.181,94 9.545,44 

Ε 60.6481.05 ειδών αρτοποιείου 3.627,50 1.813,75 5.441,25 

Ζ 15.6481.05 ειδών αρτοποιείου 1.209,20 604,55 1.813,75 

ΣΤ 15.6699.04 ειδών κυλικείου 2.035,99 1.018,00 3.053,99 

Σύνολα   : 38.162,37 19.081,14 57.243,51 

 
 
 
 
 



 

Μελέτη Τρόφιμων 2021        Σελίδα 4 από 27 

 
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης, τις εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις σχετικές προδιαγραφές 
των επίσημων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και θα 
είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 
2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστωθεί ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 
υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που 
προμήθευσε, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει 
να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες 
επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των 
νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της 
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την 
κρίση του Διοικητικού/Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις 
νόμιμες συνέπειες. 
 
 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
1. Ελαιόλαδο παρθένο οξύτητας 0-1 που λαμβάνεται μηχανικά με έκθλιψη των ελαίων, χωρίς 
καμία άλλη επεξεργασία, ως ορίζει το άρθρο 71 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) σε 
συσκευασία μεταλλικού δοχείου των 5 λίτρων. 
 
2. Αραβοσιτέλαιο από σπόρους ηλίανθου Α ποιότητας, διαυγές ξανθωπό χρώμα και ελαφρά 
γεύση, σε συσκευασία πλαστικού δοχείου των 5 λίτρων. 
 
3. Ζυμαρικά ολικής άλεσης προϊόντα από αλεύρι ολικής άλεσης 100%, παρασκευασμένο από 
ολόκληρο αναποφλοίωτο σπόρο σκληρού σίτου και νερό, xωρίς ζύμη, τα οποία ξηραίνονται σε 
ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, xωρίς ψήσιμο και σε υγιεινές συνθήκες 
καθώς επίσης να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 115 παρ. 12 του Κ.Τ.Π. εκτός από την 
τέφρα επί ξηρoύ, πoυ δεν πρέπει να υπερβαίνει τo 1,7%. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι σε 
αεροστεγείς συσκευασίες 500γρ., από αγνές πρώτες ύλες με ένδειξη στην συσκευασία της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξεως. 
 
4. Ζυμαρικά προϊόντα παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 100% πλούσια σε γλουτένη και νερό 
ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες καθώς 
επίσης να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 Κ.Τ.Π. Τα ζυμαρικά θα είναι σε 
αεροστεγείς συσκευασίες 500 γρ., από αγνές πρώτες ύλες με ένδειξη στην συσκευασία της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξεως. 
 
5. Τα σκληρά τυριά Α΄ ποιότητας Ελληνικής παραγωγής με υγρασία μικρότερη του 40%. Τυρί 
φέτα Α΄ ποιότητας Ελληνική, από πρόβειο ή κατσικίσιο μείγμα γάλακτος. Τα προμηθευόμενα 
τυριά διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 Κ.Τ.Π. 
 
6.Μέλι αγνό χωρίς αναμίξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας, σε συσκευασία των 920γραμ. 
εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων με ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. Μέλι ανθέων και 
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να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί επισήμανσης. Να πληροί τους όρους 
του άρθρου 67 του Κ.Τ.Π. 
 
7. Γάλα Εβαπορέ πλήρες σε μεταλλικό κουτί και καθαρό βάρος 410γρ. σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 80 του Κ.Τ.Π., η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% 
και στερεού υπολείμματος γάλακτος τουλάχιστον 25%. Να πληροί όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων, που ισχύουν. 
 
 8. Γάλα φρέσκο πλήρες (λιπαρά 3,5%) φρέσκο παστεριωμένο ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 
εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου, Ελληνικής προέλευσης, αναγνωρισμένης εταιρείας που διατίθεται 
στο Λιανικό Εμπόριο, σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/87 
τεύχος Β).  
Ως προϊόν, να πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σύμφωνα με τους 
οποίους θα πρέπει: 
• Η διαφορά μεταξύ ημερομηνίας παραλαβής και ημερομηνίας παστερίωσης να απέχει το πολύ 
μία (1) μέρα. 
• Να έχει υποβληθεί σε παστερίωση με κάποια από τις αναγνωρισμένες μεθόδους 
• Να πληροί τα μικροβιολογικά σταθερότυπα που ορίζονται στις εκάστοτε κτηνιατρικές και 
υγειονομικές διατάξεις 
• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης  
• Να παραλαμβάνεται από το ΝΠΔΔ την ημέρα παστερίωσης 
Νοθείες Γάλακτος είναι: 
• Η προσθήκη νερού 
• Η μικρότερη ή μεγαλύτερη προσθήκη λίπους 
• Η προσθήκη συντηρητικών 
• Η ανάμειξη τεχνητού γάλακτος με πραγματικού 
  Σαν απατηλή δήλωση θεωρείται η προσφορά άλλου γάλακτος αντί άλλου. Αλλοιωμένο γάλα 
θεωρείται εκείνο που έχει αυξημένη οξύτητα και περιέχει ακαθαρσίες. 
  Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστερίωσης 
(ημέρα και να παραδίδεται σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα τα οποία θα έχουν χειρολαβές 
ώστε να προστατεύονται στις μετακινήσεις. Τα κιβώτια θα είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο 
σώμα και δυσοσμία. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστρέφονται στον προμηθευτή. Στη 
συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις 
«παστεριωμένο» και «γάλα», το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η διάρκεια και η 
θερμοκρασία συντήρησής του. Επιπλέον μπορεί να αναγράφεται και η ένδειξη «φρέσκο». Οι 
ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο της συσκευασίας και με ευδιάκριτους 
Ελληνικούς χαρακτήρες.  
 
9. Τα τοματοειδή θα είναι Α΄ ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του Κ.Τ.Π και θα αναφέρονται 
στις κατηγορίες ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ (ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας, σε χάρτινη 
συσκευασία των 500γρ.) 
 
10. Ζάχαρη σε πακέτα του ενός κιλού λευκή – ψιλή, άχνη και καστανή, σύμφωνα με το άρθρο 
63 του Κ.Τ.Π.. Φυσικό προϊόν απαλλαγμένη από ξένες ύλες με ημερομηνία παραγωγής και 
λήξεως. 
 
11. Μαργαρίνη σε συσκευασία 1000γρ. κύπελλο πλαστικό Α΄ ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 
78 του Κ.Τ.Π. 
 
12. Το αλάτι συσκευασία μισού κιλού, πρέπει να είναι λευκό και το υδατικό του διάλυμα να 
είναι διαυγές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Τ.Π.. Ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο με περιεκτικότητα 
σε νάτριο 95%. 
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13. Ρύζι σε συσκευασία 500γρ. με ημερομηνία λήξεως σύμφωνα με το Άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. Να 
μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία θραύσματα 
μεγέθους κατωτέρου του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βέρος. Να είναι λευκού 
χρώματος φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή άλλων αποχρώσεων 
(ανάλογα το είδος) σε αναλογία ανώτερη του 0,5%. Να μην περιέχει υγρασία ανώτερη του 15-
16%. 
 
14. Ξύδι Η οξύτητα του προσφερομένου ξυδιού τυποποιημένο σε πλαστική φιάλη 400 ml, πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 6% με οξικό οξύ σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. Από σταφύλι και όχι 
από αναπλήρωμα ξυδιού. 
 
15. Όσπρια (φασόλια, φακές, ρεβίθια, κ.λ.π ) σε συσκευασία σάκων 500γρ. με ημερομηνία 
λήξεως. Πρέπει να πληρούν τους εξής όρους σύμφωνα με το άρθρο 121 του Κ.Τ.Π α) η υγρασία 
και οι πτητικές ουσίες στους 105 βαθμούς Κελσίου δεν πρέπει να είναι ανώτερες του 14% β) 
πρέπει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμένα 
πρακτικά κάθε ξένης πρόσμιξης διαφόρων καρπών, χωμάτων, ξυλαριών, κόκκων δημητριακών, 
κ.λ.π.) απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας. Δεν επιτρέπεται να 
περιέχουν κόκκους που έχουν προσβληθεί από ακάρεα σε ποσοστό ανώτερο του 5% δ) κατά το 
βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 
 
16. Αλεύρι από σιτάρι, για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία 1 κιλού και Φαρίνα σε συσκευασία 
500γρ., με ημερομηνία λήξεως και σύμφωνα με ότι ορίζουν τα άρθρα 104, 105, 106, 107 του 
Κ.Τ.Π. 
 
17. Αλεύρι ολικής άλεσης από ολόκληρο σπόρο σιταριού αναποφλοίωτο, σε συσκευασία 1 κιλού 
με ημερομηνία λήξεως και σύμφωνα με ότι ορίζουν τα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. 
 
18. Μπισκότα σε συσκευασία 250γρ. με ημερομηνία λήξεως παρασκευασμένα από βούτυρο, 
χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, με αβλαβείς αρωματικές ουσίες, επιτρέπεται η τεχνική 
χρώση με τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές (παρ. 5 άρθ.131 του Κ.Τ.Π.) επίσης εφαρμόζονται 
οι όροι του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. 
 
19. Αυγά ωοσκοπισμένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων 
διατάξεων βάρους 53-63γρ. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου 
αριθμού αυγών. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο 
συσκευασίας, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αριθ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, 
ημερομηνία λήξης κ.λ.π.) 
 
20. Κόρν φλέιξ ολικής άλεσης συσκευασίας 500γρ. σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. 
 
21. Πλιγούρι, Βρώμη, Τραχανάς ολικής άλεσης συσκευασίας 500γρ. σύμφωνα με το άρθρο 103 
του Κ.Τ.Π. 
 
22. Φυσικός χυμός φρούτων σε συσκευασία 1 λίτρου από εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα που 
πληρούν όλους τους όρους των άρθρων 126 και 127 Κ.Τ.Π. 
 
23. Γαλοπούλα βραστή Α΄ ποιότητας, τεμαχισμένη σε συσκευασία του 1 κιλού, άρθρο 91 του 
Κ.Τ.Π. (προϊόντα αλλαντοποιίας).  
 
24. Κατεψυγμένα προϊόντα Φασολάκια- Αρακάς- Σπανάκι σε αεροστεγή συσκευασία του 1 
κιλού. Απαλλαγμένα από κοτσάνια, χώμα, ξένες οσμές και σώματα, με ανοιχτό- ζωηρό πράσινο 
χρώμα. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής η οποία να μην 
υπερβαίνει με την παράδοση στο νομικό πρόσωπο τους 5 μήνες. 
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25. Κακάο διαλυτό τύπου Ολλανδίας σε συσκευασία χάρτινου κουτιού των 125γρ. 
 
26. Τσάι μαύρο σε χάρτινη συσκευασία με (20) είκοσι φακελάκια, να πληροί τους όρους του 
άρθρου 54 του Κ.Τ.Π. 
 
27. Χυμός λεμονιού – άρτυμα λεμονιού, βάρος συσκευασίας 330γρ. με 390γρ.. Πλαστική φιάλη 
με αναγραφή του παραγωγού και το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η 
ημερομηνία λήξης του. 
 
28. Κρέμα γάλακτος σε χάρτινη συσκευασία 1.000γρ. λιπαρών 3,5%, προϊόν υψηλής 
παστερίωσης χωρία συντηρητικά. 
 
29. Στραγγιστό γιαούρτι με 10% λιπαρά από 100% φρέσκο γάλα αγελάδας, ανθόγαλα, μαγιά 
γιαούρτης σε πλαστικό κύπελλο 1.000γρ. αεροστεγώς κλεισμένο με αλουμινόφυλλο. Το προϊόν 
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες υγειονομικές 
και κτηνιατρικές διατάξεις. 
 
30. Ταχίνι από 100% πολτό σουσαμιού ολικής άλεσης, συσκευασία 500γρ. σε γυάλινο βάζο, να 
πληροί τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 
31. Τροφές για μωρά, τρόφιμα για ειδική διατροφή βρεφών και νηπίων, γάλα για μετά τον 
απογαλακτισμό και άλλα τρόφιμα της δεύτερης ηλικίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
Κ.Τ.Π.  
 
32. Κατεψυγμένα ψάρια, χαρακτηρίζονται τα ιxθυηρά που συσκευάζονται μέσα σε τριμμένο 
πάγο και έτσι φέρονται στην κατανάλωση και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά, των αρμόδιων Yπηρεσιών. Τα κατεψυγμένα ιxθυηρά δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Να πληρούνται οι όροι του άρθρου 93 του Κ.Τ.Π. 
 
 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 
Τα είδη Μαναβικής θα είναι πρώτης ποιότητας, φρεσκοκομμένα της εποχής, απαλλαγμένα 
ξένων σωμάτων και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικινδύνων συντηρητικών ουσιών. 
Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της Αγορανομικής διάταξης. 
Απαγορεύεται η αποστολή και η παραλαβή οπωρών ελαττωματικών και θα πρέπει όλες οι σειρές 
να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. 
 
 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Το κρέας να είναι πρώτης ποιότητας μοσχάρι από ζώο νεαρής ηλικίας (8μηνών έως 12μηνών 
και από 12 έως 24 μηνών με το κόκκαλο) χωρίς οστά, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική 
κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο 
είδος ζώου ή από ολόκληρο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. Θα 
είναι από ψαχνό σπάλας και από μπούτι από βόειο νεαρό ζώο, απαλλαγμένο από περιτονίες 
και επιφανειακό λίπος. 
Το κρέας σε μορφή κιμά άνευ οστού, από μοσχάρι νεαρής ηλικίας (8μηνών έως 12μηνών), κατά 
προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. Πολύ μεγάλη προσοχή στα 
πιστοποιητικά του κρέατος, θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (χώρα προέλευσης, χώρα 
σφαγής, σφραγίδα) και γενικά να ανταποκρίνεται σε ότι η νομοθεσία ορίζει, αγορανομικές 
διατάξεις, κτηνιατρική νομοθεσία κ.λ.π. Οποιαδήποτε επί πλέον πιστοποίηση ποιότητας και 
προέλευσης ζητηθεί θα πρέπει να κατατίθεται. 
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Τα πουλερικά θα είναι νωπά τύπου 65%, σφαγμένα και αποπτερωμένα χωρίς κεφάλια, πόδια 
κομμένα στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια. Καλής θρέψης, αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με 
τις αγορανομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Τα κοτόπουλα θα είναι Α ποιότητας, να μην 
παρουσιάζουν ανωμαλίες στη σύστασή τους, στο χρώμα τους, στην οσμή τους, είτε ανωμαλίες 
λόγω κακών χειρισμών κατά τη σφαγή τους. Εύσαρκα, τρυφερά με δέρμα μαλακό και λείο, να 
μην υφίσταται ακαθαρσία ή αίμα.  
Τα κοτόπουλα στήθος θα είναι νωπά Α΄ ποιότητας και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στη 
σύστασή τους, στο χρώμα, στην οσμή, μαλακό και λείο, να μην υφίσταται ακαθαρσία ή αίμα. 
Τα είδη και οι ποσότητες θα καθορίζονται από την παραγγελία του Ν.Π. που θα γίνεται την 
ημέρα που θα χρησιμοποιηθεί το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από τον αριθμό των 
παρόντων νηπίων. Τα κρέατα θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
 
 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
Τα είδη Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής θα παρασκευάζονται με υλικά αρίστης ποιότητας, 
χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, προσμίξεις, τοξικές ουσίες, 
ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς. Θα παραδίδονται στην Υπηρεσία φρέσκα. 
Ο άρτος ολικής άλεσης θα είναι σε τεμάχια ½ κιλού (φρατζόλες 300-350γρ. σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία) από άλευρα ολικής αλέσεως πρώτης ποιότητας και από λευκό αλεύρι 20%. 
Ο άρτος τύπου χωριάτικου θα είναι σε τεμάχια ½ κιλού (φρατζόλες 300-350γρ.) από άλευρα 
πρώτης ποιότητας. Για τον άρτο, σε σχέση με την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, 
μεταφορά, καθώς και για την επισήμανση αυτού, απαιτείται η εναρμόνιση στους ισχύοντες 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 
Άπαντα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 
 
 

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
Τα είδη κυλικείου θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων κ Ποτών) και ότι 
δεν προβλέπεται στον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις. 
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ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 

 
 

1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% 
συν πλην, λόγω της διακύμανσης της δύναμης των παρόντων νηπίων και παιδιών (σίτιση και 
εργασίες) χωρίς υπέρβαση όμως του συμβατικού τιμήματος ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2021-2022 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3758 ΦΕΚ 25-10-2017 

ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

15000000-8 (Τρόφιμα και συναφή προϊόντα) 

Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

Αλάτι σακουλάκι 500γρ. τεμάχιο 150 

Αλεύρι μπλε 1000γρ. τεμάχιο 50 

Αλεύρι Φαρίνα 500γρ. τεμάχιο 100 

Αλεύρι μπλε για όλες τις χρήσεις 1000γρ. τεμάχιο 50 

Αλεύρι ολικής άλεσης 1000γρ. τεμάχιο 200 

Αμύγδαλο ξεφλουδισμένο συσκευασία 200γρ. τεμάχιο 50 

Αραβοσιτέλαιο συσκευασία 5lt. τεμάχιο 5 lt 20 

Άρτυμα Λεμονιού συσκευασία 340 ml πλαστική φιάλη τεμάχιο 80 

Βανίλια άρωμα συσκευασία των 5τεμ. επί 0,3γρ. το τεμάχιο τεμάχιο 65 

Βαφή αυγών 2γρ. τεμάχιο 12 

Βούτυρο γάλακτος φρέσκο 500γρ. κιλό 30 

Βρόμη (νιφάδες) συσκευασία 500γρ. τεμάχιο 50 

Γάλα εβαπορέ πλήρες κουτί 410 γρ. κουτί 100 

Γάλα πλήρες φρέσκο συσκευασία 1 λίτρου τεμάχιο 1000 

Γαρίφαλο σκόνη 15γρ. τεμάχιο 10 

Γιαούρτι συσκευασία 1000γρ. τεμάχιο 400 

Δαφνόφυλλα φακ. 15γρ. τεμάχιο 10 

Ζάχαρη άχνη πακέτο 400γρ. τεμάχιο 40 

Ζάχαρη καστανή 1000γρ. τεμάχιο 20 

Ζάχαρη λευκή ψιλή 1000γρ. τεμάχιο 50 
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Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

Κακάο συσκευασία πακέτου 125γρ. τεμάχιο 20 

Κανέλα ξύλο 50γρ. Φακ. τεμάχιο 10 

Κανέλα σκόνη 50γρ. Φακ. τεμάχιο 10 

Κοχύλι πάστα 500γρ. τεμάχιο 300 

Κορν Φλάουρ 200γρ. τεμάχιο 15 

Κόρν - Φλέιξ ολικής άλεσης (δημητριακά) 500γρ. τεμάχιο 200 

Κρέμα γάλακτος συσκευασία 1lt τεμάχιο 30 

Κριθαράκι πάστα μέτριο ολικής άλεσης 500γρ. τεμάχιο 300 

Κύμινο φακελάκι 50γρ. τεμάχιο 6 

Μαγιά ξερή συσκευασία με 3 φακελάκια των 8γρ. έκαστο  συσκευασία 20 

Μακαρονάκι κοφτό πάστα ολικής άλεσης 500γρ. τεμάχιο 500 

Μαργαρίνη Soft 1000γρ. τεμάχιο 50 

Μέλι 920γρ. τεμάχιο 100 

Μοσχοκάρυδο τριμμένο συσκευασία 15γρ. Φακ. τεμάχιο 8 

Μπέικιν πάουντερ 200γρ. Κουτί τεμάχιο 15 

Μπέικον Κιλό 10 

Μπισκότα τύπου Μιράντα 250γρ. τεμάχιο 250 

Ξύδι φιάλη πλαστική 400ml τεμάχιο 130 

Πελτές 28-3% 410γρ. τεμάχιο 60 

Πέννες ριγέ πάστα ολικής άλεσης 500γρ. τεμάχιο 220 

Πιπέρι σακουλάκι 50γρ. τεμάχιο 30 

Πλιγούρι συσκευασία 500γρ. τεμάχιο 50 

Ρεβίθια αποφλοιωμένα 500γρ. τεμάχιο 75 

Ρίγανη 50γρ. Φακ. τεμάχιο 40 

Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμάχιο 350 

Ρύζι Μπονέτ κίτρ. 500γρ. τεμάχιο 500 

Σόδα κουτί 350γρ. τεμάχιο 6 

Συμπυκνωμένος χυμός τομάτας σε χάρτινη συσκευασία 500γρ. τεμάχιο 600 

Ταχίνη βάζο 500γρ. τεμάχιο 100 

Τραχανάς συσκευασία 500γρ. τεμάχιο 30 
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Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

Τυρί EDAM σε φέτες τυποποιημένο συσκευασία 500γρ. τεμάχιο 10 

Τυρί Gouda Ολλανδίας τριμμένο φακ. 1000γρ τεμάχιο 10 

Τυρί Κεφαλοτύρι τριμμένο συσκευασία 500γρ. τεμάχιο 30 

Τυρί Κασέρι τυποποιημένο σε φέτες συσκευασία κιλού τεμάχιο 100 

Τυρί Γραβιέρα εγχώρια κιλό 400 

Φακές ψιλές σακουλάκι 500γρ. τεμάχιο 400 

Φασόλια γίγαντες 500 γρ. τεμάχιο 100 

Φασόλια μέτρια 500γρ. τεμάχιο 350 

Φέτα εγχώρια τυποποιημένη συσκευασία κιλού κιλό 300 

Φιλέτο γαλοπούλας βραστό σε φέτες κιλό 50 

Φύλλο σφολιάτας 800γρ. τεμάχιο 30 

Χυλοπίτες ολικής άλεσης 500γρ. τεμάχιο 140 

Χυμός φρούτων ανάμεικτος συσκευασία χάρτινη 1000ml. τεμάχιο 100 

Ψωμί τοστ ολικής άλεσης συσκευασία 500γρ.  τεμάχιο 300 

Ψωμί τοστ σταρένιο συσκευασία 700γρ. τεμάχιο 150 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β (ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Τ.) 

Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

Αρακάς κατεψυγμένος συσκευασία 1000γρ. κιλό 200 

Αυγά κοινά άνω των 55γρ. τεμάχιο 800 

Γλώσσες κατεψυγμένες φιλέτο κιλό 200 

Ελαιόλαδο - Εξαιρετικό (Extra) Παρθένο συσκευασία 5000ml  τεμάχιο 60 

Μπακαλιάρος κατεψυγμένος φιλέτο κιλό 150 

Πέρκα κατεψυγμένη φιλέτο κιλό 200 

Σπανάκι κατεψυγμένο συσκευασία 1000γρ. κιλό 100 

Φασόλια στρογγυλά κατεψυγμένα συσκευασία 1000γρ. Κιλό 100 
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ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΙΔΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

15884000-8 (τροφές για μωρά) 

Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

Γάλα βρεφικό ηλικίας 6-12 μηνών συσκ. 400γρ. τεμάχιο 100 

Γάλα βρεφικό ηλικίας από 1 έτους συσκ. 1 λίτρου τεμάχιο 100 

Κρέμα βανίλια με ρυζάλευρο συσκ. 150γρ. τεμάχιο 100 

Κρέμα Φαρίν λακτέ συσκ 300γρ τεμάχιο 100 

 
 
 
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 
Όλα τα παρακάτω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) 
και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές – κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις. 
Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% 
συν πλην, λόγω της διακύμανσης της δύναμης των παρόντων νηπίων (σίτιση και εργασίες), 
χωρίς υπέρβαση όμως του συμβατικού τιμήματος ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ: cpv 15300000-1 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Δ.Π.Τ. ΣΤΙΣ 05/02/2020 

Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

ΑΝΙΘΟΣ ΔΕΜΑ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 85 

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 620 

ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ** ΚΙΛΑ 80 

ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 300 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ * ΚΙΛΑ 80 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 80 

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 30 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 450 

ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 550 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 350 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΔΕΜΑ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 
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Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 80 

ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 250 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΑ 25 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΕΓΧΩΡΙΑ Α ΚΙΛΑ 700 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΑ 800 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ * ΚΙΛΑ 50 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΚΙΛΑ 400 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΑ 2026 

ΠΕΠΟΝΙΑ * ΚΙΛΑ 200 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 50 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΙΛΑ 120 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΥ ΚΙΛΑ 50 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ * ΚΙΛΑ 70 

ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 45 

ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 121 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ (ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΗ)*  ΚΙΛΑ 40 

* ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Δ.Π.Τ. 2/9/2019 

**ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Δ.Π.Τ. 16/8/2019 

 
 
 
 
 
 
 
3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Όλα τα παρακάτω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) 
και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές – κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις. 
Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% 
συν πλην, λόγω της διακύμανσης της δύναμης των παρόντων νηπίων και βρεφών χωρίς 
υπέρβαση όμως του συμβατικού τιμήματος ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: CPV 15110000-2 κρέας και CPV 15112000-6 πουλερικά 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 3/2/2020 ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

ΚΙΜΑΣ από μπούτι βόειου (νεαρό ζώο) χωρίς οστά από 
8 – 12 μηνών 

ΚΙΛΑ 350 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΙΛΑ 800 

ΜΟΣΧΑΡΙ σπάλα Α/Ο βόειου (νεαρό ζώο) χωρίς οστά 
από 8 – 12 μηνών 

ΚΙΛΑ 250 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ τ. 65% Α΄ τεμαχισμένα ΚΙΛΑ 80 

Κομμάτια βόειου (νεαρό ζώο) με κόκκαλο (μπριζολάκι) 
άνω των 12 μηνών-24 μηνών 

ΚΙΛΑ 40 

 
 
 
4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% 
συν πλην, λόγω της διακύμανσης της δύναμης των παρόντων νηπίων, βρεφών και της 
ημερήσιας παρουσίας των μελών των ΚΑΠΗ, χωρίς υπέρβαση όμως του συμβατικού τιμήματος 
ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ: CPV 15800000-6 

Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ  ΚΙΛΟ 50 

ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΙΛΟ 50 

ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 50 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ 700-800 ΓΡΑΜ. ΚΙΛΟ 50 

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ / 
ΦΡΑΤΖΟΛΑ 

2500 

ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 
ΤΕΧΑΧΙΟ / 
ΦΡΑΤΖΟΛΑ 

1500 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
 
 
 
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
Όλα τα παρακάτω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) 
και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές – κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις. 
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Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% 
συν πλην, λόγω της διακύμανσης της ημερήσιας παρουσίας των μελών των ΚΑΠΗ και για τις 
ανάγκες των γιορτών των δομών του ΝΠΔΔ, χωρίς υπέρβαση όμως του συμβατικού τιμήματος 
ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2021-2022 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΝΕΡΟ CPV:15982000-5 

Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

Αναψυκτικό κόκα κόλα κουτί 330ml τεμάχιο 700 

Αναψυκτικό Λεμονίτα κουτί 330ml τεμάχιο 700 

Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό κουτί 330 ml τεμάχιο 500 

Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα με ανθρακικό κουτί 330 ml τεμάχιο 1000 

Εμφιαλωμένο νερό μπουκάλι 500 ml  τεμάχιο 500 

Αναψυκτικό κόκα κόλα μπουκάλι 1500 ml τεμάχιο 80 

Αναψυκτικό Λεμονίτα μπουκάλι 1500 ml τεμάχιο 80 

Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα με ανθρακικό μπουκάλι 1500 ml τεμάχιο 40 

Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό μπουκάλι 1500 ml τεμάχιο 50 

 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ CPV:15000000-8 

Είδος - Περιγραφή Μον. Μετρ. 
Ενδεικτικές 
Ποσότητες 

Καφές ελληνικός 1000γρ. τεμάχιο 100 

Καφές στιγμιαίος 200γρ. Κουτί τεμάχιο 60 

Καφές φίλτρου 1000γρ. τεμάχιο 100 

Τσάι μαύρο κουτί/συσκευασία 20 φακελάκια κουτί 40 

Ζάχαρη λευκή ψιλή 1000γρ. τεμάχιο 150 

Γάλα εβαπορέ συμπυκνωμένο κουτί 410γρ. τεμάχιο 100 

 
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην προσμέτρηση των ειδών έχουν ληφθεί : 
α) σύμφωνα με την μέση λιανική τιμή πώλησης όπως αυτή αναφέρεται στα δελτία πιστοποίησης 
τιμών της Περιφέρειας Αττικής στις αντίστοιχες ημερομηνίες ανά είδος και κατηγορία και β) 
μετά από σχετική έρευνα αγοράς και εμπειρίας από προγενέστερη προμήθεια αντίστοιχων 
ειδών.  

Ραφήνα, 12-07-2021 
 

Συντάχθηκε 
Δήμος Γκιργκινούδης 

ΔΕ Πληροφορικής 
 
 

 
Παναγιώτα Γεωργοπούλου 
Προϊσταμένη ΠΡΟ.ΛΟ.ΤΑ 

 
 

Θεωρήθηκε 
Πρόκου Ευθυμία 

Διευθύντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
*********** 

Αραφηνίδων Αλών 12, 190 09 Ραφήνα 
Τηλέφωνο: 2294321000 – 2294321011 
email: promithies@0164.syzefxis.gov.gr  

 Αριθμός Μελέτης: 06/2021 

  
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 

Ομάδα Κ.Α. CPV Περιγραφή Προμήθειας Ποσό 

Α 
60.6481.02 
15.6481.02 

15000000-8 
15884000-8 

ειδών παντοπωλείου 29.567,33 

Β 60.6481.01 15300000-1 ειδών μαναβικής 7.821,39 

Γ 60.6481.03 
15110000-2 
15112000-6 

ειδών κρεοπωλείου 9.545,44 

Δ 
60.6481.05 
15.6481.05 

15800000-6 ειδών αρτοποιείου 7.255,00 

Ε 15.6699.04 15982000-5 ειδών κυλικείου 3.053,99 

Σύνολα   : 57.243,51 

 
 
 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  

Α’   Ομάδα : Είδη Παντοπωλείου 

Κωδικός CPV : 15000000-8, 15884000-8  ΚA : 60.6481.01 – 15.6481.02 

Προϋπολογισθέν ποσό : 29.567,33€  

 

α.α. Είδος 
Μον. 
Μέτρ. 

Ενδεικτ. 
Ποσότ. 

1 Αλάτι σακουλάκι 500γρ. τεμάχιο 170 

2 Αλεύρι μπλε 1000γρ. τεμάχιο 60 

3 Αλεύρι Φαρίνα 500γρ. τεμάχιο 300 

4 Αμύγδαλο ξεφλουδισμένο συσκευασία 200γρ. τεμάχιο 50 

5 Αραβοσιτέλαιο συσκευασία 5lt.  τεμάχιο 30 

6 Άρτυμα Λεμονιού συσκευασία 340 ml πλαστική φιάλη τεμάχιο 100 

7 Αρακάς κατεψυγμένος πακέτο 1000γρ. Κιλό 200 

8 Αυγά ωοσκοπημένα άνω των 55γρ. τεμάχιο 2100 
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α.α. Είδος 
Μον. 
Μέτρ. 

Ενδεικτ. 
Ποσότ. 

9 Βανίλια (βανιλλίνη) άρωμα 5τεμ. χ 3γρ. τεμάχιο 65 

10 Βαφή αυγών 2γρ. τεμάχιο 12 

11 Βούτυρο γάλακτος φρέσκο 500γρ. Κιλό 30 

12 Γάλα πλήρες Εβαπορέ 410γρ. τεμάχιο 1500 

13 Γαρίφαλο σκόνη 15γρ. τεμάχιο 5 

14 Γιαούρτι 1000γρ. κιλό 400 

15 Γλώσσες κατεψυγμένες φιλέτο Κιλό 200 

16 Γραβιέρα εγχώρια Κιλό 400 

17 Δαφνόφυλλα φακ. 15γρ. τεμάχιο 4 

18 Ελαιόλαδο Εξαιρετικό Παρθένο 5000ml συσκευασία τεμάχιο 75 

19 Ζάχαρη άχνη πακέτο 450γρ. τεμάχιο 50 

20 Ζάχαρη λευκή ψιλή 1000γρ. τεμάχιο 150 

21 Κακάο συσκευασία πακέτου 125γρ. τεμάχιο 30 

22 Κανέλα ξύλο 50γρ. Φακ. τεμάχιο 6 

23 Κανέλα σκόνη 50γρ. Φακ. τεμάχιο 7 

24 Καφές ελληνικός 1000γρ. τεμάχιο 100 

25 Καφές στιγμιαίος 200γρ. κουτί κουτί 60 

26 Καφές φίλτρου 500γρ. τεμάχιο 50 

27 Κοράλι πάστα 500γρ. τεμάχιο 350 

28 Κορν Φλάουρ 250γρ. τεμάχιο 15 

29 Κόρν- Φλέιξ 500γρ. τεμάχιο 200 

30 Κρέμα γάλακτος συσκευασία 1lt τεμάχιο 60 

31 Κριθαράκι μέτριο 500γρ. τεμάχιο 300 

32 Κύμινο φακελάκι 50γρ. τεμάχιο 5 

33 Μαγιά ξερή φακελάκι 8γρ. (συσκευασία 3 φακ.) 
συσκευα

σία 
20 

34 Μακαρονάκι κοφτό 500γρ. τεμάχιο 500 

35 Μαργαρίνη Soft 1000γρ. τεμάχιο 250 

36 Μέλι 920γρ. τεμάχιο 150 

37 Μοσχοκάρυδο τριμμένο συσκευασία 40γρ. Φακ. τεμάχιο 8 

38 Μπέικιν πάουντερ 200γρ. Κουτί τεμάχιο 15 

39 Μπέικον Κιλό 20 

40 Μπισκότα τύπου Μιράντα 250γρ. τεμάχιο 1700 

41 Ξύδι φιάλη πλαστική 400ml τεμάχιο 130 

42 Πελτές 28-3% 410γρ. τεμάχιο 75 
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α.α. Είδος 
Μον. 
Μέτρ. 

Ενδεικτ. 
Ποσότ. 

43 Πέννες ριγέ 500γρ. τεμάχιο 220 

44 Πέρκα κατεψυγμένη φιλέτο Κιλό 350 

45 Πιπέρι σακουλάκι 50γρ. τεμάχιο 35 

46 Ρεβίθια αποφλοιωμένα 500γρ. τεμάχιο 75 

47 Ρίγανη 50γρ. Φακ. τεμάχιο 40 

48 Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμάχιο 350 

49 Ρύζι Μπονέτ κίτρ. 500γρ. τεμάχιο 530 

50 Σόδα κουτί 350γρ. τεμάχιο 6 

51 Σπανάκι κατεψυγμένο πακέτο 1000γρ. κιλό 100 

52 
Συμπυκνωμένος χυμός τομάτας σε χάρτινη συσκευασία 
500γρ. 

τεμάχιο 1000 

53 Τσάι μαύρο σε φακελάκια συσκ. των 20 
συσκευα

σία 
50 

54 Τραχανάς 500γρ. τεμάχιο 30 

55 Τυρί EDAM σε φέτες τυποποιημένο Κιλό 100 

56 Τυρί Gouda Ολλανδίας τριμμένο φακ. 1000γρ κιλό 35 

57 Τυρί Κεφαλοτύρι τριμμένο φακ. 500γρ. Κιλό 90 

58 Φακές ψιλές σακουλάκι 500γρ. τεμάχιο 400 

59 Φασόλια γίγαντες 500 γρ. τεμάχιο 100 

60 Φασόλια μέτρια 500γρ. τεμάχιο 350 

61 Φασόλια στρογγυλά κατεψυγμένα πακέτο 1000γρ. Κιλό 100 

62 Φέτα εγχώρια τυποποιημένη Κιλό 300 

63 Φιλέτο γαλοπούλας βραστό σε φέτες Κιλό 150 

64 Φύλλο σφολιάτας 650γρ. τεμάχιο 30 

65 Χυλοπίτες πακέτο 500γρ. τεμάχιο 140 

66 Χυμός φρούτων ανάμεικτος συσκευασία χάρτινη 1000ml. τεμάχιο 350 

67 Ψωμί τοστ φόρμας 700-740γρ.  τεμάχιο 300 

 
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Στις παραπάνω ποσότητες πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% συν πλην, λόγω της 
διακύμανσης της δύναμης των παρόντων νηπίων (σίτιση και εργασίες) και της ημερήσιας 
παρουσίας των μελών των ΚΑΠΗ, χωρίς υπέρβαση όμως του συμβατικού τιμήματος ή του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Όλα τα παραπάνω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) 
και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές – κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις και η προσφορά θα κατατεθεί με ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο 
της ομάδας.  
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Β’   Ομάδα : Είδη Μαναβικής 
Κωδικός CPV : 15300000-1 ΚA : 60.6481.01 

Προϋπολογισθέν ποσό : 7.821,39€  

 

α.α. Είδος 
Μον. 
Μέτρ. 

Ενδεικτ. 
Ποσότ. 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

2 ΑΝΙΘΟΣ ΔΕΜΑ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 85 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 620 

4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ  ΚΙΛΑ 80 

5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 300 

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ  ΚΙΛΑ 80 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ  80 

8 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 30 

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 450 

10 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 550 

11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 350 

12 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΔΕΜΑ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 80 

14 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 130 

15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΑ 20 

16 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 700 

17 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΑ 800 

18 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  ΚΙΛΑ 50 

19 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΚΙΛΑ 400 

20 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 2200 

21 ΠΕΠΟΝΙΑ  ΚΙΛΑ 200 

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 50 

23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Φ. ΚΙΛΑ 120 

24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Χ. ΚΙΛΑ 10 

25 ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΚΙΛΑ 70 

26 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 45 

27 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

28 ΣΤΑΦΥΛΙΑ (ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΗ)  ΚΙΛΑ 40 

 
Στις παραπάνω ποσότητες πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% συν πλην, λόγω της 
διακύμανσης της δύναμης των παρόντων νηπίων (σίτιση και εργασίες), χωρίς υπέρβαση όμως 
του συμβατικού τιμήματος ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
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Όλα τα παραπάνω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων και 
Ποτών) και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές – 
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και η προσφορά θα κατατεθεί με ποσοστό έκπτωσης 
για το σύνολο της ομάδας. 
 
 
 

Γ’   Ομάδα : Είδη Κρεοπωλείου  

Κωδικός CPV : 15110000-2, 15112000-2   ΚA : 60.6481.03 

Προϋπολογισθέν ποσό : 9.545,44€  

 

α.α. Είδος 
Μον. 
Μέτρ. 

Ενδεικτ. 
Ποσότ. 

1 
ΚΙΜΑΣ από μπούτι βόειου (νεαρό ζώο) χωρίς οστά άνω 
των 12 μηνών -24 μηνών 

ΚΙΛΑ 520 

2 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Α’ τύπου 65% νωπό εγχώριο ΚΙΛΑ 750 

3 
ΜΟΣΧΑΡΙ σπάλα Α/Ο βόειου (νεαρό ζώο) χωρίς οστά 
άνω των 12 μηνών - 24 μηνών 

ΚΙΛΑ 200 

 
Στις παραπάνω ποσότητες πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% συν πλην, λόγω της 
διακύμανσης της δύναμης των παρόντων νηπίων, χωρίς υπέρβαση όμως του συμβατικού 
τιμήματος ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Όλα τα παραπάνω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων και 
Ποτών) και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές – 
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και η προσφορά θα κατατεθεί με ποσοστό έκπτωσης 
για το σύνολο της ομάδας. 
 
 
 

Δ’   Ομάδα : Είδη Αρτοποιείου   

Κωδικός CPV : 15800000-6  ΚA : 60.6481.05, 15.6481.05 

Προϋπολογισθέν ποσό : 7.255,00€  

 

α.α. Είδος 
Μον. 
Μέτρ. 

Ενδεικτ. 
Ποσότ. 

1 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ή ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΙΛΑ 100 

2 ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 100 

3 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΑ 100 

4 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 6000 

 
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Στις παραπάνω ποσότητες πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% συν πλην, λόγω της 
διακύμανσης της δύναμης των παρόντων νηπίων και της ημερήσιας παρουσίας των μελών των 
ΚΑΠΗ, χωρίς υπέρβαση όμως του συμβατικού τιμήματος ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Όλα τα παραπάνω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) 
και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές – κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις και η προσφορά θα κατατεθεί με ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο 
της ομάδας. 



 

Μελέτη Τρόφιμων 2021        Σελίδα 21 από 27 

Ε’   Ομάδα : Είδη Κυλικείου   

Κωδικός CPV : 15982000-5  ΚA : 15.6699.04 

Προϋπολογισθέν ποσό : 3.053,99€  

 

α.α. Είδος 
Μον. 
Μέτρ. 

Ενδεικτ. 
Ποσότ. 

1 Αναψυκτικό τύπου κόλα μπουκάλι ή κουτί 330ml ΤΕΜΑΧΙΑ 700 

2 Αναψυκτικό Τύπου Λεμονίτα μπουκάλι ή κουτί 330ml ΤΕΜΑΧΙΑ 700 

3 Αναψυκτικό Τύπου Πορτοκαλάδα μπουκάλι ή κουτί 330 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 1100 

4 Εμφιαλωμένο νερό μπουκάλι 500 ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 500 

5 Αναψυκτικό Τύπου κόλα μπουκάλι 1500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

6 Αναψυκτικό Λεμονίτα μπουκάλι 1500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

7 Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα μπουκάλι 1500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 90 

 
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Στις παραπάνω ποσότητες πιθανόν να υπάρξουν αυξομειώσεις 20 έως 25% συν πλην, λόγω της 
διακύμανσης της ημερήσιας παρουσίας των μελών των ΚΑΠΗ, χωρίς υπέρβαση όμως του 
συμβατικού τιμήματος ή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Όλα τα παραπάνω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) 
και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές – κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις και η προσφορά θα κατατεθεί με ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο 
της ομάδας. 
 

 
 

 
 

Ραφήνα, 12-07-2021 
 

Συντάχθηκε 
Δήμος Γκιργκινούδης 

ΔΕ Πληροφορικής 
 
 

 
Παναγιώτα Γεωργοπούλου 
Προϊσταμένη ΠΡΟ.ΛΟ.ΤΑ 

 
 

Θεωρήθηκε 
Πρόκου Ευθυμία 

Διευθύντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
***************** 

Αραφηνίδων Αλών 12, 190 09 Ραφήνα 
Τηλέφωνο: 2294321000 – 2294321011 
email: promithies@0164.syzefxis.gov.gr  

 Αριθμός Μελέτης: 06/2021 

  
 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια, τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών 
παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας Πικερμίου « ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» . 
 
 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια διέπεται: 
α) από τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 
β) από τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
γ) το άρθρου 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 240/12-12-12) όπως κυρώθηκε με 
το Ν 4111/2013 
 
 
Άρθρο 3ο – Προσφορές μειοδοτών 
 Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
1. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις (%) στο οποίο υπάγεται το είδος 
2. Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να αφορούν όλα τα είδη και τις ποσότητες 
της κάθε  Κατηγορία :ς ειδών τροφίμων. Προσφορές που θα κατατίθενται για μέρος ποσοτήτων 
ή ειδών ανά  Κατηγορία :, δεν θα γίνονται δεκτές. 
3. Οι προσφορές θα αναγράφουν ανάλογα με το είδος των τροφίμων την προσφερόμενη 
έκπτωση ως εξής: 

Α) Ελαιόλαδο, αυγά, κατεψυγμένα ψάρια, κατεψυγμένα λαχανικά  ,είδη μαναβικής, είδη 
κρεοπωλείου, ποσοστό έκπτωσης στην μέση λιανική τιμή του είδους την ημέρα παράδοσής 
του, σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών (Δ.Π.Τ.) της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
Β) Είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο, ( λοιπά είδη παντοπωλείου)  ,είδη αρτοποιείου, είδη 
κυλικείου, με συμπλήρωση τιμολογίου. (τιμή χωρίς ΦΠΑ).  
Προσφορά για τα είδη της  Κατηγορία :ς Α ανωτέρω, από την οποία δεν προκύπτει με 
σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης κατά είδος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των πέντε (5) 
κατηγοριών ή για όποια  Κατηγορία : επιθυμούν ( μία ή περισσότερες ). 
5. Οι προσφορές ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την 
ημέρα του διαγωνισμού, χωρίς καμία αλλαγή  
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Άρθρο 4ο – Εγγύηση συμμετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 

για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας (με το 
ΦΠΑ) ή της Κατηγορία για την οποία κατατίθεται προσφορά βάσει του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου, θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών 
(μία ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ορίζεται 
σε ποσοστό 2% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων 
ομάδων. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη 
διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 6ο – Τιμές προσφορών 
Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την 
παρούσα προμήθεια, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε 
αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση ή η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή για 
όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, καθώς επίσης και για το διάστημα 
της 4μηνης παράτασης, εάν και εφόσον αυτή παραταθεί. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
και αντίθεση στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού 
προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν 
κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. 
 
 
Άρθρο 7ο - Κριτήρια αξιολόγησης 
1. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης,  
β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,  
γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική 
τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 
2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα 
προσφέρει : 

Α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους τροφίμου την ημέρα παράδοσης, 
( ελαιόλαδο, αυγά, κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά, κρέατα και μαναβική ), όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, (σταθερό για όλη την 
διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παράτασης αυτής). 
Β) τη χαμηλότερη τιμή στα είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο, ( λοιπά είδη παντοπωλείου)  
,είδη αρτοποιείου, είδη κυλικείου, με συμπλήρωση τιμολογίου. (τιμή χωρίς ΦΠΑ), και με την 
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 
της προμήθειας, (σταθερή για όλη την διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παράτασης αυτής). 

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η ανάδειξη 
του μειοδότη προκύπτει κατόπιν κλήρωσης από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή.  
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4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 
5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
Άρθρο 8ο – Συμβατικά Στοιχεία 
1. Η παρούσα μελέτη  
2. Η Διακήρυξη 
3. Η προσφορά του προμηθευτή 
 
 
Άρθρο 9ο  - Τρόπος εκτέλεσης 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με τους όρους που θα 
καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
 
Άρθρο 10ο  - Ανακοίνωση αποτελέσματος – Σύμβαση 
1) Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος του τροφίμου. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιμή. 
δ) Το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα τρόφιμα. 
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 
τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού.  
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2) Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
3) Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται 
να προσέλθει μέσα σε διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες και το ανωτέρω είκοσι (20) ημέρες, 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για τα τρόφιμα του ΝΠΔΔ, στην έδρα του 
Νομικού Προσώπου (Λεωφόρος Δημοκρατίας – Ραφήνα – στο κτίριο του Α΄ παιδικού σταθμού 
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 4% της συνολικής αξίας. 
4) Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον 
προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να 
κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση 
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
5) Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη/τις 
συμβάση/εις, κηρύσσεται έκπτωτος ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
6) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 
ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του 
Ν.3463/06. 
Η/οι σύμβαση/εις συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή του ΝΠΔΔ αντίστοιχα 
και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 11ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως 
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει με την 
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας 
είναι 4% επί της συνολικής αξίας, βάση του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Η εγγυητική 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον/ους ανάδοχο/ους της προμήθειας μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 
 
 
Άρθρο 12ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός του χρόνου που ορίζει το άρθρο 5 του 
παρόντος για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν. 
 
 
Άρθρο 13ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις – τρόπος πληρωμής 
Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 4% για φόρο εισοδήματος, 1,50% για ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ και 0,50% 
για ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ και 0,06% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο ή το νομικό πρόσωπο αντίστοιχα. 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος, ύστερα από την υποβολή των ανάλογων τιμολογίων, του δελτίου πιστοποίησης 
τιμών και της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.  
 
 
Άρθρο 14ο - Μεταφορά, παράδοση και παραλαβή 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες των δομών του 
νομικού προσώπου. 
Καθένας από τους μειοδότες οφείλει να προμηθεύει το Ν.Π.Δ.Δ. μέσα σε ορισμένη προθεσμία τα 
τρόφιμα που θα παραγγέλνονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και να τα παραδίδει σε χώρους 
που θα του υποδείξει και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά. 
Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι το Ν.Π.Δ.Δ. θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο, τα είδη θα 
καταμετρούνται ή θα ζυγίζονται στον ζυγό του Ν.Π.Δ.Δ. (ανάλογα με το είδος των τροφίμων), 
ενώπιον του αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. Η μεταφορά των ειδών θα 
γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μέσα του αναδόχου. 
Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο και 
πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με τις διατάξεις.  
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 
χρονικό διάστημα 2 ημερών, να εφοδιάσει το ΝΠΔΔ με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
τροφίμων. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που 
ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους της μελέτης που του έχει κατακυρωθεί 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 
Το ΝΠΔΔ αντίστοιχα δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 
συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ΝΠΔΔ. 
Όταν η Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την  Κατηγορία : ή την 
προέλευση του παραδιδόμενου τρόφιμου, από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτός 
αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεώς της, τότε η επιτροπή έχει την δυνατότητα να πάρει 
αντιπροσωπευτικό δείγμα και να το στείλει απευθείας στα αρμόδια εργαστήρια για εξέταση και 
γνωμάτευση. 
Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης θα βαρύνουν πάντοτε και κάθε φορά 
τον προμηθευτή. 



 

Μελέτη Τρόφιμων 2021        Σελίδα 26 από 27 

Η λήψη και η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τα όσα αναφέρονται στα «περί δειγματοληψίας» άρθρα της αρ. 1100/87 Υπουργικής 
Απόφασης (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) ΨΕΚ 788/87 (άρθρα 111 έως 114) ή σε περίπτωση 
χημικού ή μικροβιολογικού ελέγχου ή τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες 
Υγειονομικές διατάξεις. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν το χημικό, το 
μικροβιολογικό, τον παρασιτολογικό, τον τοξικολογικό και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο. 
Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές Παραλαβής 
στέλνουν απ' ευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι 
οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη δείγματος για εργαστηριακό 
έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 
Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του είδους είναι απαραίτητη η 
παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το 
σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του 
δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή 
σημειώνει την απουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία. 
Σημειώνεται ότι αν ζητηθεί παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα 
σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.  
Εφόσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα, ο/οι ανάδοχος/οι είναι υποχρεωμένος/οι να τα αποκαταστήσει σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
Άρθρο 15ο – Χρονική Διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δύο έτη (24 μήνες), αρχής γενομένης από την υπογραφή 
της. Πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, το Νομικό Πρόσωπο, μπορεί να ζητήσει αύξηση του 
χρόνου ισχύος της/των σύμβασης/ων, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και κατά 
συνέπεια το τίμημα αυτής/ών. Ο χρόνος παράτασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 
χρόνο ισχύος της/των αρχικής/ων σύμβασης/ων.  
Η παράταση του χρόνου ισχύος της/των αρχικής/ων σύμβασης/ων γίνεται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Στην περίπτωση 
αυτή, ο/οι ανάδοχος/οι, υποχρεούται/νται να ικανοποιήσει/ουν το αίτημα του Δήμου ή του 
Νομικού Προσώπου, με την ίδια ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης και για το ίδιο ακριβώς 
είδος. 
   
 
Άρθρο 16ο - Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που τυχόν εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις του N.4412/2016 

 
 

Ραφήνα, 12-07-2021 
 

Συντάχθηκε 
Δήμος Γκιργκινούδης 

ΔΕ Πληροφορικής 
 
 

 
Παναγιώτα Γεωργοπούλου 
Προϊσταμένη ΠΡΟ.ΛΟ.ΤΑ 

 
 

Θεωρήθηκε 
Πρόκου Ευθυμία 

Διευθύντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
*********** 

 

  

 
Προμήθεια Τροφίμων  

Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής 
‘’Φίλιππος Καβουνίδης’’ 

 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
 
Της επιχείρησης …………………………………………………………………………..…….……. 

……………………………………………….. Α.Φ.Μ ………………… ΔΟΥ ……………………… 

Έδρα ………………….………… οδός…………………………..……………  αριθμός …………… 

τηλέφωνο ……………………..…. Mobile ………..……………… e mail ……………………….…… 

 

Επιλογή 
Ομάδας 

Συμμετοχής 
Ομάδα Κ.Α. CPV Περιγραφή Προμήθειας 

Ποσοστό 
Έκπτωσης 

 Α 
60.6481.02 
15.6481.02 

15000000-8 
15884000-8 

ειδών παντοπωλείου  

 Β 60.6481.01 15300000-1 ειδών μαναβικής  

 Γ 60.6481.03 
15110000-2 
15112000-6 

ειδών κρεοπωλείου  

 Δ 
60.6481.05 
15.6481.05 

15800000-6 ειδών αρτοποιείου  

 Ε 15.6699.04 15982000-5 ειδών κυλικείου  

(Επιλέγετε την ομάδα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε και το ποσοστό έκπτωσης  
στα αντίστοιχα κελιά ) 

 
……./……/2021 

        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


