
                        Αριθμός Μελέτης  2 4 / 2 0 1 9  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Μαρκοπούλου 

 

Προϋπολογισμού Δαπάνης : 154.898,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 154.898,82 € € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 13%. 
Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη των αναγκών για προμήθεια τροφίμων για το 
ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ'' (για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών κλπ) και του Δήμου 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α') με το οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α' της 12ης /12/2012, ορίζεται ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης 
προμηθευτών - χορηγητών για προμήθειες: 

• Τροφίμων 
• Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών 
• Πετρελαιοειδών 
• Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 

για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ' 
εξής από τους οικείους Δήμους.» 
Οι ανωτέρω προμήθειες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 
4412/2016. 
Συνεπώς, πλέον ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των 
ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων. 
Η δαπάνη της προμήθειας των τροφίμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού προσώπου 
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» , του οικονομικού έτους διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα τον κατωτέρω 
Κωδικό Αριθμό : 

• Ν.Π.Δ Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» με ΚΑ 15.6481.0005  «Προμήθεια τροφίμων και ποτών». 
• Δήμος Μαρκοπούλου με ΚΑ 20.6061.0001 «Προμήθεια γάλακτος για μόνιμο προσωπικό» 

εκτιμάται ότι για το έτος 2019 δε θα απαιτηθεί κανένα ποσό λόγω και της χρονοβόρας διαγωνιστικής 
διαδικασίας και θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2020. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο, για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

Συντάχθηκε 
Μαρκόπουλο 20-11-2019 

Ο Συντάξας 

 Θεωρήθηκε 
Μαρκόπουλο 21-11-2019 
Ο Αναπληρ. Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

 

ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΤΥΧ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος  

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.1.1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (15872400-5) ΚΙΛΟ 75 0,46 € 34,50 € 

1.1.2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  (15612120-8) ΚΙΛΟ 60 1,00 € 60,00 € 

1.1.3 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (15612190-9) ΚΙΛΟ 300 1,64 € 492,00 € 

1.1.4 ΑΜΥΛΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ) (15612210-6) ΚΙΛΟ 20 3,75 € 75,00 € 

1.1.5 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ(φιαλίδια του 1,5gr)  (15812100-4) ΦΙΑΛΙΔΙΟ 850 0,09 € 76,50 € 

1.1.6 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ  (15872200-3) ΚΙΛΟ 0,24 61,50 € 14,76 € 

1.1.7 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ (15872200-3) ΚΙΛΟ 0,375 46,67 € 17,50 € 

1.1.8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ CORN FLAKES (15613310-4) ΚΙΛΟ 75 4,00 € 300,00 € 

1.1.9 ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ (03222400-7) ΚΙΛΟ 45 12,28 € 552,60 € 

1.1.10 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ : σε συσκευασία των 0,5 lt (15981000-
8) ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,12 € 120,00 € 

1.1.11 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ : σε συσκευασία των 1,5 lt (15981000-
8) ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,33 € 165,00 € 

1.1.12 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ (15831000-2) ΚΙΛΟ 310 2,40 € 744,00 € 

1.1.13 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (κοφτό μακαρονάκι) (15851100-9) ΚΙΛΟ 675 1,92 € 1.296,00 € 

1.1.14 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (κριθαράκι χονδρό) (15851100-9) ΚΙΛΟ 80 1,92 € 153,60 € 

1.1.15 ΚΑΚΑΟ (σε σκόνη) (15841000-5) ΚΙΛΟ 7,5 10,00 € 75,00 € 

1.1.16 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ (15872200-3) ΚΙΛΟ 4,5 4,53 € 20,39 € 

1.1.17 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (15872200-3) ΚΙΛΟ 2,95 13,56 € 40,00 € 

1.1.18 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ  (gel) (15833000-6) ΚΙΛΟ 44 6,50 € 286,00 € 

1.1.19 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ : σε συσκευασία του 1ΚΙΛ (15861000-1) ΚΙΛΟ 160 13,06 € 2.089,60 € 

1.1.20 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ : σε συσκευασία των 750ΓΡ (15861000-1) ΚΙΛΟ 22,5 42,39 € 953,78 € 

1.1.21 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ : σε συσκευασία του 1ΚΙΛΟΥ (15861000-1) ΚΙΛΟ 30 15,72 € 471,60 € 

1.1.22 ΚΥΜΙΝΟ (15872200-3) ΚΙΛΟ 0,5 22,00 € 11,00 € 

1.1.23 ΛΕΜΟΝΑΔΑ : σε συσκευασία των 330ΓΡ (15982000-5) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,79 € 158,00 € 

1.1.24 ΜΑΓΙΑ (15898000-9) ΚΙΛΟ 2,7 37,04 € 100,01 € 

1.1.25 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (15332290-3) ΚΙΛΟ 40 9,00 € 360,00 € 

1.1.26 ΜΕΛΙ (πευκόμελο ή ανθόμελο) (15831600-8) ΚΙΛΟ 110,4 10,25 € 1.131,60 € 

1.1.27 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (15872200-3) ΚΙΛΟ 0,5 22,00 € 11,00 € 

1.1.28 ΞΥΔΙ (να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι 
αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) (15871110-8) ΚΙΛΟ 106 0,80 € 84,80 € 

1.1.29 ΠΕΛΤΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (15331427-6) ΚΙΛΟ 10,25 2,29 € 23,47 € 

1.1.30 ΠΙΠΕΡΙ (15872100-2) ΚΙΛΟ 5 19,40 € 97,00 € 

1.1.31 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ  ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ : σε συσκευασία των 
1,5LT (15982000-5) TEMAXIO 100 0,79 € 79,00 € 
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1.1.32 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ : σε συσκευασία των 
330ΓΡ (15982000-5) TEMAXIO 1200 0,79 € 948,00 € 

1.1.33 ΡΙΓΑΝΗ (15872200-3) ΚΙΛΟ 3,75 19,00 € 71,25 € 

1.1.34 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ (03211300-6) ΚΙΛΟ 600 2,20 € 1.320,00 € 

1.1.35 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (03211300-6) ΚΙΛΟ 100 2,20 € 220,00 € 

1.1.36 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ  (15842210-7) ΚΙΛΟ 30 6,93 € 207,90 € 

1.1.37 ΤΑΧΙΝΙ (15332260-4) ΚΙΛΟ 16 11,63 € 186,08 € 

1.1.38 ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ : (φακελάκι των 8γρ.) (15864100-3) ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,09 € 22,50 € 

1.1.39 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ (ΚΛΑΣΙΚΟ) : (φακελάκι των 1,5γρ)  (15863200-7) ΤΕΜΑΧΙΟ 8000 0,05 € 400,00 € 

1.1.40 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  (03212211-2) ΚΙΛΟ 500 2,94 € 1.470,00 € 

1.1.41 ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ  (15865000-9) ΚΙΛΟ 3,2 38,50 € 123,20 € 

1.1.42 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (03221210-1) ΚΙΛΟ 100 3,36 € 336,00 € 

1.1.43 ΦΙΛΤΡΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1Χ4  σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων (15861000-1) ΤΕΜΑΧΙΟ 220 0,45 € 99,00 € 

1.1.44 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ (15821110-3) ΚΙΛΟ 40 3,20 € 128,00 € 

1.1.45 ΧΑΛΒΑΣ (15833100-7) ΚΙΛΟ 120 4,74 € 568,80 € 

1.1.46 ΧΑΜΟΜΗΛΙ (15865000-9) ΚΙΛΟ 4,8 18,50 € 88,80 € 

1.1.47 ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ : σε συσκευασία των 250 ml(15321700-
1) ΤΕΜΑΧΙΟ 3600 1,29 € 4.644,00 € 

1.1.48 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ (15321300-7) ΛΙΤΡΟ 20 3,56 € 71,20 € 

1.1.49 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  (15331425-2) ΛΙΤΡΟ 500 1,20 € 600,00 € 

1.1.50 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  (15811100-7) ΚΙΛΟ 300 2,64 € 792,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 22.390,43 € 

   ΦΠΑ 13% 2.910,76 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.301,19 € 

 
     ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.2.1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ: να έχει οξύτητα 0-1% και να 
είναι σε συσκευασία των 1000ML(15411110-6) 

ΣΥΣΚ 
ΛΙΤΡΟΥ 700 4,75 € 3.325,00 € 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 3.325,00 € 

 
  

ΦΠΑ 13% 432,25 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.757,25 € 

 
   

   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος    
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.3.1 ΑΥΓΑ (μεσαίου βάρους από 53-63gr) (03142500-3) ΤΕΜΑΧΙΟ 9000 0,22 € 1.980,00 € 

1.3.2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ  (15551300-8) ΚΙΛΟ 350 2,90 € 1.015,00 € 

1.3.3 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (λιπαρή ουσία soft για επάλειψη) (15431100-9) ΚΙΛΟ 162,5 4,16 € 676,00 € 

1.3.4 ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ (15540000-5) ΚΙΛΟ 150 11,50 € 1.725,00 € 

1.3.5 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (15540000-5) ΚΙΛΟ 215 10,00 € 2.150,00 € 

1.3.6 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  (15542300-2) ΚΙΛΟ 270 7,61 € 2.054,70 € 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 9.600,70 € 

 
  

ΦΠΑ 13% 1.248,09 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.848,79 € 

 
   

  
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος    
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.4.1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (15331170-9) ΚΙΛΟ 250 2,07 € 517,50 € 

1.4.2 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ (15331170-9) ΚΙΛΟ 200 3,32 € 664,00 € 

1.4.3 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ (15221000-3) ΚΙΛΟ 700 8,35 € 5.845,00 € 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 7.026,50 € 

 
  

ΦΠΑ 13% 913,45 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.939,95 € 

 
   

  
ΟΜΑΔΑ 2 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή  

  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

2.1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ο. (15111200-1) ΚΙΛΟ 300 8,81 € 2.643,00 € 

2.2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ άπαχο (15131620-7) ΚΙΛΟ 700 8,81 € 6.167,00 € 

2.3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ : ατεμάχιστο τύπου 70% με μέγιστο βάρος 1200 - 
1400γρ  (15122130-6) ΚΙΛΟ 1000 2,73 € 2.730,00 € 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 11.540,00 € 

 
  

ΦΠΑ 13% 1.500,20 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.040,20 € 

 
     ΟΜΑΔΑ 3 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος 

  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

3.1 ΨΩΜΙ (ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ) (1581100-7) ΤΕΜΑΧΙΟ 
(1 ΚΙΛΟ) 2200 1,80 € 3.960,00 € 

3.2 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ (15821200-1) ΚΙΛΟ 230 5,50 € 1.265,00 € 

3.3 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ των 70 ΓΡ. (15811300-9) ΤΕΜΑΧΙΑ 3600 0,35 € 1.260,00 € 

3.4 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (15811500-1) ΤΕΜΑΧΙΑ 5000 0,45 € 2.250,00 € 

3.5 ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ ΝΤΟΜΑΤΑ σε χάρτινη 
συσκευασία  (15811510-4) ΤΕΜΑΧΙΑ 250 1,80 € 450,00 € 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 9.185,00 € 

 
  

ΦΠΑ 13% 1.194,05 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.379,05 € 

 
     ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή 

  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

4.1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ (03221270-9) ΤΕΜΑΧΙΑ 1400 0,35 € 490,00 € 

4.2 ΑΝΙΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ (03221300-9) ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,49 € 39,20 € 

4.3 ΑΧΛΑΔΙΑ (03222322-6) ΚΙΛΟ 1400 1,34 € 1.876,00 € 

4.4 ΒΕΡΥΚΟΚΟ (03222331-2) ΚΙΛΟ 30 1,60 € 48,00 € 

4.5 ΔΥΟΣΜΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ (03221200-8) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,66 € 19,80 € 

4.6 ΚΑΡΟΤΑ (03221112-4) ΚΙΛΟ 260 0,97 € 252,20 € 

4.7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ (03222330-5) ΚΙΛΟ 450 0,42 € 189,00 € 

4.8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (03221250-3) ΚΙΛΟ 115 1,11 € 127,65 € 

4.9 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (03221420-6) ΚΙΛΟ 100 1,05 € 105,00 € 

4.10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (03221113-1) ΚΙΛΟ 500 0,75 € 375,00 € 
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4.11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΤΣΑΚΙ (03221200-8) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,66 € 132,00 € 

4.12 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ (03221410-3) ΚΙΛΟ 670 0,78 € 522,60 € 

4.13 ΛΕΜΟΝΙΑ (03222210-8) ΚΙΛΟ 250 1,83 € 457,50 € 

4.14 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ (03221300-9) ΤΕΜΑΧΙΑ 90 0,49 € 44,10 € 

4.15 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ (03222200-5) ΚΙΛΟ 70 0,97 € 67,90 € 

4.16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (03220000-9) ΚΙΛΟ 20 1,07 € 21,40 € 

4.17 ΜΗΛΑ (03222321-9) ΚΙΛΟ 1200 1,21 € 1.452,00 € 

4.18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ (03222111-4) ΚΙΛΟ 1500 1,45 € 2.175,00 € 

4.19 ΤΟΜΑΤΕΣ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (03221240-0) ΚΙΛΟ 1000 0,94 € 940,00 € 

4.20 ΠΑΤΑΤΕΣ (03212100-1) ΚΙΛΟ 2500 0,65 € 1.625,00 € 

4.21 ΠΕΠΟΝΙ (15332180-9) ΚΙΛΟ 500 0,96 € 480,00 € 

4.22 ΠΙΠΕΡΙΑ (03221230-7) ΚΙΛΟ 20 1,12 € 22,40 € 

4.23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (03222220-1) ΚΙΛΟ 1000 0,85 € 850,00 € 

4.24 ΠΡΑΣΟ (03220000-9) ΚΙΛΟ 12 1,61 € 19,32 € 

4.25 ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 03221300-9) ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,66 € 52,80 € 

4.26 ΣΚΟΡΔΟ (03221200-8) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 0,35 € 2,10 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 12.385,97 € 

   ΦΠΑ 13% 1.610,18 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.996,15 € 

      
ΟΜΑΔΑ 5 : ΓΑΛΑ 

κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

5.1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (15511500-8) ΛΙΤΡΟ 13500 1,00 € 13.500,00 € 

5.2 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (15511500-8) ΛΙΤΡΟ 48125 1,00 € 48.125,00 € 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 61.625,00 € 

 
  

ΦΠΑ 13% 8.011,25 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.636,25 € 

            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1+1.2+1.3+1.4+ ΟΜΑΔΑ 2+3+4+5 
154.898,82 

€ 

Συντάχθηκε 
Μαρκόπουλο 20-11-2019 

Ο Συντάξας 

 Θεωρήθηκε 
Μαρκόπουλο 21-11-2019 
Ο Αναπληρ. Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών  

ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΤΥΧ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Παρακάτω δίδονται ενδεικτικά τεχνικές προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη τα οποία θα πρέπει 
να είναι πρώτης ποιότητας για το σκοπό που προορίζονται (σίτιση ευπαθών ομάδων πληθυσμού ήτοι 
νήπια και ηλικιωμένοι). Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει σχετικά έγγραφα τα οποία να 
πιστοποιούν την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών. 

1 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ : Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, 
αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην 
εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να 
διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα με ημερομηνία λήξης 
κατανάλωσης. 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ : Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως 
υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να 
μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται 
συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης . Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 
70%. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

3 

ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ : (ΦΑΡΙΝΑ)με διογκωτικό για ζαχαροπλαστική. Η συσκευασία 
του να είναι χάρτινη. Το αλεύρι φαρίνα θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 
βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι 
υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε 
αεροστεγείς συσκευασίες από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

4 

ΑΜΥΛΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ) : Το άμυλο αραβοσίτου θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως 
υγιούς αραβοσίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Άμυλο που 
να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται 
συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 

5 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ : Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες 
ξένες ύλες. Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να 
αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς 
κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα» β) η ημερομηνία λήξης γ) ο 
προσδιορισμός παρτίδας δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την 
απόψυξη». Γενικά τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να πληρούν με τις εκάστοτε ισχύουσες 
κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

6 

ΑΥΓΑ : ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ των 53-63 γραμ. με αναγραφόμενη. 
Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα θα είναι Α' 
κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ). 
Τα αυγά της κατηγορίας Α' πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 
Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. 
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο από πάσηςφύσεως 
ξένων σωμάτων. 
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς εμφανή περίμετρο και 
απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 
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Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. 
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. 
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή ψύξεως. 
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις: 
Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό παραγωγού για 
έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 
Επί της συσκευασίας των αυγών η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το όνομα ή την 
εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το 
διακριτικό αριθμό σήμα της κατηγορίας Α'. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η 
ημερομηνία συσκευασίας. 
Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της κείμενης Υγειονομικής 
Νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός. 

7 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ : φιαλίδια βανίλιας, βάρους 1,5γρ ανά τεμάχιο. 

8 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ : Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η 
συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
. Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

9 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ : Με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Γαλακτομικό προϊόν σε κρεμώδη 
κατάσταση που παράγεται από γάλα αγελάδος και ανθόγαλα και έχει υποστεί ζύμωση και 
διαδικασία απομάκρυνσης του ορρού του γάλακτος (στραγγιστό) να είναι πλήρες με 10% λιπαρά, να 
έχει σφιχτή και κρεμώδη υφή. Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες πλαστικές στις οποίες θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 

11 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΝΙΦΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ) : Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες 
ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος . Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

12 ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ : Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας ελιές μετά από διαδικασία ζύμωσης 
μέσα σε άλμη, η οποία παρασκευάζεται από φυσικά συστατικά (θαλασσινό αλάτι και νερό). 

13 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ : το νερό θα προσφέρεται συσκευασμένο αεροστεγώς εντός πλαστικών 
φιαλών  των 0,5 λίτρων ή 1,5 λίτρων και θα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το 
εμφιαλωμένο νερό πρέπει να είναι οργανοληπτικώς άμεμπτο και από κάθε άποψη αβλαβές για την 
υγεία του ανθρώπου. Θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τους φυσικοχημικούς και μικροβιολογικούς 
χαρακτήρες που καθορίζονται από την παρούσα Υγειονομική διάταξη και τις άλλες ισχύουσες 
συναφείς διατάξεις. 

14 

ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ : καστανή , κρυσταλλική ζάχαρη , απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Να είναι 
συσκευασμένη σε πλαστική συσκευασία η οποία θα φέρει επάνω την ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. -Να είναι καστανή, κρυσταλλική και 
να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

15 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ : Τα μακαρόνια - πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς 
συσκευασίες , αναλλοίωτες και απαλλαγμένη από έντομα ή άλλα ξένα υλικά, από αγνές πρώτες 
ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και τεχνιτών αρωμάτων 
και χρωμάτων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης . 

16 
ΚΑΚΑΟ : Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

17 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ : Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία 
να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος . Η 
συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

19 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ : τύπου gel σε πλαστική συσκευασία. 

20 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ : Ο ελληνικός καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε 
συσκευασία. κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

21 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ :  Ο στιγμιαίος καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε 
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συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

22 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ :  Ο καφές φίλτρου θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε 
συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

23 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ : από αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες, να 
περιέχουν υποχρεωτικά αλεύρι Α΄ ποιότητας. 

24 ΛΕΜΟΝΑΔΑ : να περιέχει τουλάχιστον 20% φυσικό χυμό λεμονιού, σε συσκευασία των 330γρ. Να 
είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

25 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ :  (ΦΥΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ) Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο 
με βιταμίνες, κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. 
Θα παραδίδεται κατά προτίμηση σε πλαστικό κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση 
τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος. 

26 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ : : Η μαρμελάδα να είναι σε διάφορες γεύσεις . Να είναι παρασκευασμένη με γεύση 
και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η 
ένδειξη χωρίς συντηρητικά να υπάρχει ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 
πιστοποίησης.  

27 
ΜΕΛΙ : μέλι , πευκόμελο ή ανθόμελο. Το μέλι θα πρέπει να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο 
προϊόν χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

28 ΞΥΔΙ : Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 
αλκοόλη).  

29 

ΟΣΠΡΙΑ : Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, 
φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη 
εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 
ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης τους.  

30 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ : να περιέχει τουλάχιστον 20% φυσικό χυμό πορτοκαλιού, σε 
συσκευασία του 1,5 lt. Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

31 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ : να περιέχει τουλάχιστον 20% φυσικό χυμό πορτοκαλιού, σε 
συσκευασία των 330γρ. Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

32 

ΡΥΖΙΑ: Το ρύζι, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής 
σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, 
απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης . Η συσκευασία εκτός από τις προβλεπόμενες 
ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 

33 

ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ : Α'ποιότητας . Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα 
αυτών. Λιπαρά επί ξηρού 28-30% , υγρασία 36-38%. 
Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης. 
Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 3 μηνών. Να 
προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, 
συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος. 
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί γραβιέρα» και όχι «τύπου γραβιέρας». 

34 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ : στιγμιαίο σοκολατούχο ρόφημα εμπλουτισμένο με βιταμίνες. 
35 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ : τσάι σε φακελάκια των 8 γρ. σε συσκευασία των 10 τεμαχίων. 
36 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ (ΚΛΑΣΙΚΟ) : τσάι σε φακελάκια των 1,5 γρ. σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

37 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ : ημίσκλυρο τυρί Α' ποιότητας από αγελαδινό γάλα. Να είναι τύπου 40% υγρ. - 40 % 
λίπος Η συσκευασία να είναι κλειστή, κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
Να είναι ημίσκληρο, εύγευστο και να έχει υποστεί την ωρίμανση που από την νομοθεσία 
προβλέπεται. 
Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, 
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συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος. 
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου κασέρι». 

38 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ : Φέτα συσκευασμένη Α ποιότητας Π.Ο.Π και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το 
όνομα «φέτα». 
Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, 
χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, με 
ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια 
να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 
Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, 
συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος. 

39 ΦΙΛΤΡΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ : πορώδες φίλτρο με πολύ ισχυρή ραφή, με καθαρότητα και αντοχή (δεν 
σχίζεται εύκολα). 

40 
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ :  σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, άριστης ποιότητας. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 

41 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ: Φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 500γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών 
εκτός ψυγείου. 
Να είναι ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα. 

42 
ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ : Συμπυκνωμένος φυσικός χυμός 100% σε συσκευασία χάρτινη τύπου 
TetraPack χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας 
συσκευασίας και λήξης. 

43 

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ : Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι και 
να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία χάρτινη. -Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 

44 

ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ : Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α' ποιότητας καταψυγμένα κατά μονάδα (IQF). Να 
είναι σε συσκευασία , όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις 
στα ελληνικά: α) Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή 
«υπερκατεψυγμένα» β) Η συσκευασία τους να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει 
ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους γ) 
στη συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) ΕΕ της εγκατάστασης παραγωγής δ) 
σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη». Τα προϊόντα κατά την 
παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια 
μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Τα 
χορηγούμενα είδη καταψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύμφωνα με το σχετικό 
Προεδρικό Διάταγμα. Θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες των ιδρυμάτων με αυτοκίνητα - ψυγεία 
τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα 
προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται στις αποθήκες των ιδρυμάτων. Τα 
κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης 
και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές 
Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

45 

ΨΩΜΙ: υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70% , Α' 
ποιότητας, να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι 
εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον 
εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος 
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του. 

46 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ : (λαχανικά φρούτα) Τα παραδιδόμενα οπωρολαχανικά πρέπει να είναι της 
τελευταίας εσοδείας, νωπά και πρώτης ποιότητας και να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 
Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Φρούτα κατ' επιλογή νοούνται πρώτης και 
εξαιρετικής ποιότητας, συσκευασμένα σε τελάρα το πολύ δύο σειρών, όπως αυτά χαρακτηρίζονται 
στο χονδρικό εμπόριο και ύστερα από οργανοληπτική εξέταση τους. Απαγορεύεται η προμήθεια 
άγουρων φρούτων. Οι πατάτες, κρεμμύδια κ.λ.π. θα παραδίδονται απαλλαγμένες από ξένες ύλες 
και από κάθε αλλοίωση λόγω κακής συντήρησης. Γενικά τα είδη οπωροπωλείου θα πρέπει πληρούν 
με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 

47 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ : Θα πρέπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο 
άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη 
για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, 
ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, 
οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

48 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ : Από κρέας μόσχου Α' ποιότητας άνευ οστού, κατηγορίας διάπλασης U2. Τα 
κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από 
εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα 
να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις 
(σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού). 

49 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ : Τα κοτόπουλα θα είναι πρώτης ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της 
παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη 
οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς 
εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. 
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και 
στους μηρούς (σχετ. Κανον. Ε. Ο. Κ. 1538/91 άρθρο 6 και Π.Δ. 291/96). Τα εν λόγω χορηγούμενα 
νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την 
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του 
κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος 
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει σε 4 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης. 
Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης καθώς επίσης και με τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με 
καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

50 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ο. : άπαχο Κρέας μόσχου (σπάλα) θα είναι νωπό Α' ποιότητας άνευ οστού. 
Αυτοτελές τεμάχιο κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και 
υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις 
απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής 
επιθεώρησης. Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, 
Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

51 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ : Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά ολόκληρα αυγά, 
φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη), λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α' ποιότητας. 

   

Συντάχθηκε 
Μαρκόπουλο 20-11-2019 

Ο Συντάξας 

 Θεωρήθηκε 
Μαρκόπουλο 21-11-2019 
Ο Αναπληρ. Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών  

ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΤΥΧ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της Συγγραφής 
Η συγγραφή αυτή περιγράφει τους γενικούς όρους με βάση τους οποίους θα γίνει η προμήθεια των ζητούμενων 
ειδών τα οποία πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου και το ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος» 
Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
 Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4412/2016, του Ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία   

Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 
 Η Διακήρυξη  
 Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Άρθρο 4ο : Πληρωμές 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν μετά την 

παραλαβή των υλικών και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από 
πρωτόκολλο παραλαβής των εφοδίων, πρακτικό ποιοτικής παραλαβής υπό της οικείας Επιτροπής και Τιμολόγιο του 
Αναδόχου μετά δυο αντιγράφων. 
Άρθρο 5ο : Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο 
προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς δυο στα εκατό (2%) για την πρώτη εβδομάδα καθυστερήσεως και 
τέσσερα στα εκατό (4%) για την δεύτερη εβδομάδα καθυστερήσεως επί της αξίας της καθυστερούμενης προς 
παράδοση προμήθειας. Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την 
σύμβαση προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. 
Άρθρο 6ο : Σταθερότητα τιμής  
Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 
Άρθρο 7ο : Ενιαία ισχύς της συμβάσεως 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο κεντρικό μητρώο δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
 

 

Συντάχθηκε 
Μαρκόπουλο 20-11-2019 

Ο Συντάξας 

 Θεωρήθηκε 
Μαρκόπουλο 21-11-2019 
Ο Αναπληρ. Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών  

ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΤΥΧ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος  

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.1.1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (15872400-5) ΚΙΛΟ 75     

1.1.2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  (15612120-8) ΚΙΛΟ 60     

1.1.3 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (15612190-9) ΚΙΛΟ 300     

1.1.4 ΑΜΥΛΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ) (15612210-6) ΚΙΛΟ 20     

1.1.5 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ(φιαλίδια του 1,5gr)  (15812100-4) ΦΙΑΛΙΔΙΟ 850     

1.1.6 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ  (15872200-3) ΚΙΛΟ 0,24     

1.1.7 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ (15872200-3) ΚΙΛΟ 0,375     

1.1.8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ CORN FLAKES (15613310-4) ΚΙΛΟ 75     

1.1.9 ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ (03222400-7) ΚΙΛΟ 45     

1.1.10 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ : σε συσκευασία των 0,5 lt (15981000-
8) ΤΕΜΑΧΙΟ 1000     

1.1.11 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ : σε συσκευασία των 1,5 lt (15981000-
8) ΤΕΜΑΧΙΟ 500     

1.1.12 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ (15831000-2) ΚΙΛΟ 310     

1.1.13 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (κοφτό μακαρονάκι) (15851100-9) ΚΙΛΟ 675     

1.1.14 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (κριθαράκι χονδρό) (15851100-9) ΚΙΛΟ 80     

1.1.15 ΚΑΚΑΟ (σε σκόνη) (15841000-5) ΚΙΛΟ 7,5     

1.1.16 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ (15872200-3) ΚΙΛΟ 4,5     

1.1.17 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (15872200-3) ΚΙΛΟ 2,95     

1.1.18 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ  (gel) (15833000-6) ΚΙΛΟ 44     

1.1.19 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ : σε συσκευασία του 1ΚΙΛ (15861000-1) ΚΙΛΟ 160     

1.1.20 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ : σε συσκευασία των 750ΓΡ (15861000-1) ΚΙΛΟ 22,5     

1.1.21 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ : σε συσκευασία του 1ΚΙΛΟΥ (15861000-1) ΚΙΛΟ 30     

1.1.22 ΚΥΜΙΝΟ (15872200-3) ΚΙΛΟ 0,5     

1.1.23 ΛΕΜΟΝΑΔΑ : σε συσκευασία των 330ΓΡ (15982000-5) ΤΕΜΑΧΙΟ 200     

1.1.24 ΜΑΓΙΑ (15898000-9) ΚΙΛΟ 2,7     

1.1.25 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (15332290-3) ΚΙΛΟ 40     

1.1.26 ΜΕΛΙ (πευκόμελο ή ανθόμελο) (15831600-8) ΚΙΛΟ 110,4     

1.1.27 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (15872200-3) ΚΙΛΟ 0,5     

1.1.28 ΞΥΔΙ (να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι 
αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) (15871110-8) ΚΙΛΟ 106     

1.1.29 ΠΕΛΤΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (15331427-6) ΚΙΛΟ 10,25     

1.1.30 ΠΙΠΕΡΙ (15872100-2) ΚΙΛΟ 5     
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1.1.31 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ  ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ : σε συσκευασία των 
1,5LT (15982000-5) TEMAXIO 100     

1.1.32 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ : σε συσκευασία των 
330ΓΡ (15982000-5) TEMAXIO 1200     

1.1.33 ΡΙΓΑΝΗ (15872200-3) ΚΙΛΟ 3,75     

1.1.34 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ (03211300-6) ΚΙΛΟ 600     

1.1.35 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (03211300-6) ΚΙΛΟ 100     

1.1.36 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ  (15842210-7) ΚΙΛΟ 30     

1.1.37 ΤΑΧΙΝΙ (15332260-4) ΚΙΛΟ 16     

1.1.38 ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ : (φακελάκι των 8γρ.) (15864100-3) ΤΕΜΑΧΙΟ 250     

1.1.39 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ (ΚΛΑΣΙΚΟ) : (φακελάκι των 1,5γρ)  (15863200-7) ΤΕΜΑΧΙΟ 8000     

1.1.40 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  (03212211-2) ΚΙΛΟ 500     

1.1.41 ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ  (15865000-9) ΚΙΛΟ 3,2     

1.1.42 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (03221210-1) ΚΙΛΟ 100     

1.1.43 ΦΙΛΤΡΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1Χ4  σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων (15861000-1) ΤΕΜΑΧΙΟ 220     

1.1.44 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ (15821110-3) ΚΙΛΟ 40     

1.1.45 ΧΑΛΒΑΣ (15833100-7) ΚΙΛΟ 120     

1.1.46 ΧΑΜΟΜΗΛΙ (15865000-9) ΚΙΛΟ 4,8     

1.1.47 ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ : σε συσκευασία των 250 ml(15321700-
1) ΤΕΜΑΧΙΟ 3600     

1.1.48 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ (15321300-7) ΛΙΤΡΟ 20     

1.1.49 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  (15331425-2) ΛΙΤΡΟ 500     

1.1.50 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  (15811100-7) ΚΙΛΟ 300     

   ΣΥΝΟΛΟ   

   ΦΠΑ 13%   

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
     ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.2.1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ: να έχει οξύτητα 0-1% και να 
είναι σε συσκευασία των 1000ML(15411110-6) 

ΣΥΣΚ 
ΛΙΤΡΟΥ 700     

 
  

ΣΥΝΟΛΟ   

 
  

ΦΠΑ 13%   

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
   

   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος    
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.3.1 ΑΥΓΑ (μεσαίου βάρους από 53-63gr) (03142500-3) ΤΕΜΑΧΙΟ 9000     

1.3.2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ  (15551300-8) ΚΙΛΟ 350     

1.3.3 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (λιπαρή ουσία soft για επάλειψη) (15431100-9) ΚΙΛΟ 162,5     

1.3.4 ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ (15540000-5) ΚΙΛΟ 150     

1.3.5 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (15540000-5) ΚΙΛΟ 215     

1.3.6 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  (15542300-2) ΚΙΛΟ 270     

 
  

ΣΥΝΟΛΟ   

 
  

ΦΠΑ 13%   

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος    
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.4.1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (15331170-9) ΚΙΛΟ 250     

1.4.2 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ (15331170-9) ΚΙΛΟ 200     

1.4.3 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ (15221000-3) ΚΙΛΟ 700     

 
  

ΣΥΝΟΛΟ   

 
  

ΦΠΑ 13%   

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
   

  
ΟΜΑΔΑ 2 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή  

  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

2.1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ο. (15111200-1) ΚΙΛΟ 300     

2.2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ άπαχο (15131620-7) ΚΙΛΟ 700     

2.3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ : ατεμάχιστο τύπου 70% με μέγιστο βάρος 1200 
- 1400γρ  (15122130-6) ΚΙΛΟ 1000     

 
  

ΣΥΝΟΛΟ   

 
  

ΦΠΑ 13%   

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
     ΟΜΑΔΑ 3 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος 

  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

3.1 ΨΩΜΙ (ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ) (1581100-7) ΤΕΜΑΧΙΟ 
(1 ΚΙΛΟ) 2200     

3.2 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ (15821200-1) ΚΙΛΟ 230     

3.3 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ των 70 ΓΡ. (15811300-9) ΤΕΜΑΧΙΑ 3600     

3.4 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (15811500-1) ΤΕΜΑΧΙΑ 5000     

3.5 ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ ΝΤΟΜΑΤΑ σε χάρτινη 
συσκευασία  (15811510-4) ΤΕΜΑΧΙΑ 250     

 
  

ΣΥΝΟΛΟ   

 
  

ΦΠΑ 13%   

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
     ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 κριτήριο : χαμηλότερη τιμή 

  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

4.1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ (03221270-9) ΤΕΜΑΧΙΑ 1400     

4.2 ΑΝΙΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ (03221300-9) ΤΕΜΑΧΙΟ 80     

4.3 ΑΧΛΑΔΙΑ (03222322-6) ΚΙΛΟ 1400     

4.4 ΒΕΡΥΚΟΚΟ (03222331-2) ΚΙΛΟ 30     

4.5 ΔΥΟΣΜΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ (03221200-8) ΤΕΜΑΧΙΟ 30     

4.6 ΚΑΡΟΤΑ (03221112-4) ΚΙΛΟ 260     

4.7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ (03222330-5) ΚΙΛΟ 450     

4.8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (03221250-3) ΚΙΛΟ 115     

4.9 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (03221420-6) ΚΙΛΟ 100     
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4.10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (03221113-1) ΚΙΛΟ 500     

4.11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΤΣΑΚΙ (03221200-8) ΤΕΜΑΧΙΟ 200     

4.12 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ (03221410-3) ΚΙΛΟ 670     

4.13 ΛΕΜΟΝΙΑ (03222210-8) ΚΙΛΟ 250     

4.14 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ (03221300-9) ΤΕΜΑΧΙΑ 90     

4.15 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ (03222200-5) ΚΙΛΟ 70     

4.16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (03220000-9) ΚΙΛΟ 20     

4.17 ΜΗΛΑ (03222321-9) ΚΙΛΟ 1200     

4.18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ (03222111-4) ΚΙΛΟ 1500     

4.19 ΤΟΜΑΤΕΣ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (03221240-0) ΚΙΛΟ 1000     

4.20 ΠΑΤΑΤΕΣ (03212100-1) ΚΙΛΟ 2500     

4.21 ΠΕΠΟΝΙ (15332180-9) ΚΙΛΟ 500     

4.22 ΠΙΠΕΡΙΑ (03221230-7) ΚΙΛΟ 20     

4.23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (03222220-1) ΚΙΛΟ 1000     

4.24 ΠΡΑΣΟ (03220000-9) ΚΙΛΟ 12     

4.25 ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 03221300-9) ΤΕΜΑΧΙΟ 80     

4.26 ΣΚΟΡΔΟ (03221200-8) ΤΕΜΑΧΙΟ 6     

   ΣΥΝΟΛΟ   

   ΦΠΑ 13%   

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

      
ΟΜΑΔΑ 5 : ΓΑΛΑ 

κριτήριο : χαμηλότερη τιμή - σε τιμές Μονάδος  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

5.1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (15511500-8) ΛΙΤΡΟ 13500     

5.2 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (15511500-8) ΛΙΤΡΟ 48125     

 
  

ΣΥΝΟΛΟ   

 
  

ΦΠΑ 13%   

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1+1.2+1.3+1.4+ ΟΜΑΔΑ 2+3+4+5 0,00 € 

 
 
 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 

 

Συντάχθηκε 
Μαρκόπουλο 20-11-2019 

Ο Συντάξας 

 Θεωρήθηκε 
Μαρκόπουλο 21-11-2019 
Ο Αναπληρ. Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών  

ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΤΥΧ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

19REQ006127200 2019-12-31


