
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΡΩΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ.: Ελ. Βενιηζλου 8 
 463 00  Φιλιάτεσ 
 Τθλ.:  2664 3 60100  
FAX: .: 2664 0 22989 

 
 

 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Η παροφςα αφορά τθν προμικεια τροφίμων και ειδών ατομικισ προςταςίασ εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιών του Διμου Φιλιατών, τθσ Μακθτικισ Εςτίασ Φιλιατών τθσ ΝΕΚΕΔΗΦ 
και του Ν.Π.Δ.Δ. με τθν επωνυμία ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, για το ζτοσ 2016 . 

Η προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 2286/95 "Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και 
ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων" (ΦΕΚ19/Α), τθσ υπ' αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β'/1993) απόφαςθσ του Υπ. Εςωτερικϊν 
(ΕΚΡΟΤΑ), του Ν. 3463/2006, και τθσ υπ' αρ. 1045/17-10-2011 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ 
Ρεριφζρειασ Αττικισ περί χοριγθςθσ εξουςιοδότθςθσ ςτο Διμο Φιλιατϊν για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν για 
τθν προμικεια τροφίμων και ειδϊν ατομικισ προςταςίασ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ για το ζτοσ 2016. 

Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι (ποςοςτό ζκπτωςθσ 
επί τοισ εκατό %): 
α. Για τα κρζατα, πουλερικά, κατεψυγμζνα, ζλαια, οπωρολαχανικά, ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ 
τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 του Ν. 3438/2006, και 
β. Για όλα τα υπόλοιπα είδθ, ςτθν ενδεικτικι τιμι του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
   Η δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 45.764,69 € ςυν  Φ.Ρ.Α, δθλαδι ςυνολικά ςτο 
ποςό των  52.501,53  €  , θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ. 
 

Φιλιάτεσ, 16 Μαΐου 2016 
 
 
 
 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

                 ΧΡΗΣΟΤ ΩΣΗΡΙΟ                
         ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 
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                ΟΛΓΑ ΔΕΜΕΡΣΖΗ          
   ΣΕΧΝ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Η μελζτθ αφορά τθν προμικεια ειδϊν διατροφισ και είδθ ατομικισ προςταςίασ εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιών του Διμου Φιλιατών, τθσ Μακθτικισ Εςτίασ Φιλιατών τθσ 
ΝΕΚΕΔΗΦ και του Ν.Π.Δ.Δ. με τθν επωνυμία ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, για το ζτοσ 2016. 

 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 11389/1993 Απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Εςωτερικϊν, του Ν.3536/07 και τισ ςχετικζσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ του ιδίου Υπουργείου κακϊσ και 
τισ διατάξεισ του Ν. 2286/1995. 

Πλα τα προϊόντα πρζπει να φζρουν ενδείξεισ όπωσ ποιοτικι κατάταξθ, κερμοκραςία κατάψυξθσ, 
θμερομθνία παραγωγισ, θμερομθνία λιξθσ, ονομαςία και κωδικόσ λειτουργίασ εταιρίασ παραγωγισ, κακαρό 
βάροσ, να μθν ζχουν παράςιτα ζντομα, ξζνα ςϊματα και οι φυςικοχθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ να είναι αυτζσ, που 
ορίηονται από τον Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν. 

Η προμικεια αφορά τα παρακάτω είδθ ανά κατθγορία: 
 

 

 
 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1: Είδθ Γαλακτοκομείου 
 

           
1 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1Lt. Ελλθνικισ προζλευςθσ με 3,5% λιπαρά, ςε ςυςκευαςία 1 λίτρου χάρτινθ αναλλοίωτθ με 
θμερομθνία λιξθσ και κανονικι παςτερίωςθ με αναγραφόμενα τα ςυςτατικά, τα λιπαρά και όλεσ οι 
προδιαγραφζσ 

   2 

 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 410gr εβαπορζ: μεταλλικό κουτί με θμερομθνία λιξθσ που δεν κα ζχει χτυπθκεί 

3 

ΓΙΑΟΥΤΙΑ αγελάδοσ 200gr: Σε ςυςκευαςία 200gr με αναγραφόμενθ θμερομθνία λιξθσ και των λιπαρϊν τουσ 
6%  Ελλθνικισ προζλευςθσ 

4 
 
Κρζμα γάλακτοσ 1kgr ι μικρζσ ςυςκευαςίεσ: Ελλθνικισ προζλευςθσ με θμερομθνία λιξθσ, πρόςφατθσ 
παραγωγισ και αναλλοίωτθ ςυςκευαςία 

 
5 

 
ΤΥΙ ΕΝΤΑΜ ςε φζτεσ: Με αναγραφόμενθ τθν προζλευςι του και τθν εταιρία που προζρχεται κακϊσ και τα 
λιπαρά του 

6 ΤΥΙ ΦΕΤΑ Ρ.Ο.Ρ 1Kg: Τυρί ελλθνικισ προζλευςθσ που κα ζχει πλιρθ και επιτυχθμζνθ ωρίμανςθ, 
απαλλαγμζνα αντικανονικϊν οςμϊν και γεφςεων με τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ ενόσ εκάςτου, να μθν 
παρουςιάηουν αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ, να είναι Α' ποιότθτασ (τα τριμμζνα αποκλείονται) 

7 ΚΕΦΑΛΟΓΑΒΙΕΑ: κα είναι ςυςκευαςμζνθ αεροςτεγϊσ ςε μεμβράνθ, ςτθν οποία κα αναγράφονται όλεσ οι 
απαραίτθτεσ ενδείξεισ  όπωσ θμερομθνία παραγωγισ, θμερομθνία λιξθσ, 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2: Είδθ Παντοπωλείου 
 

1 

ΔΗΜΗΤΙΑΚΑ 375gr: Συςκευαςία αναλλοίωτθ, κουτί ι ςακοφλα με νιφάδεσ πρόςφατθσ παραγωγισ και καλισ 
διατιρθςθσ με θμερομθνία λιξθσ 

2 

ΚΟΝ ΦΛΑΟΥ 200gr: Χάρτινο κουτί αναλλοίωτο με θμερομθνία λιξθσ και προζλευςθσ (εταιρία και χϊρα) 

3 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 Κgr : Συςκευαςία 1 Κgr αναλλοίωτθ χωρίσ ίχνοσ παραβίαςθσ με αλάτι κακαρό λευκό, 
γυαλιςτερό και ςπυρωτό. 



4 

ΑΛΕΥΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΗΣΕΙΣ 1Kg: Συςκευαςία κιλοφ. Με ςυςκευαςία αναλλοίωτθ με θμερομθνία λιξθσ. Πχι 
υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο που δεν κα ζχει καμία μυρωδιά ι ζντομα 

5 

Καλαμποκζλαιο 5 Lit: Συςκευαςία 5 Lit. Συςκευαςία ςφραγιςμζνθ αναλλοίωτθ με θμερομθνία λιξθσ. κα πρζπει 
να είναι 100% φυτικό λάδι από καλαμπόκι. 

6 ΑΥΓΑ 53 - 63gr: Αυγά φρζςκα με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ να είναι ραγιςμζνα ι ςπαςμζνα 

7 
ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1Kg: Συςκευαςμζνο ςε κιλό, αρακάσ μζτριου μεγζκουσ με καλι ςυντιρθςθ του 
προϊόντοσ και αναλλοίωτθ ςυςκευαςία και θμερομθνία λιξθσ 

8 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ  ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ 1 ΚΙΛ :  Συςκευαςμζνο ςε κιλό,  μζτριου μεγζκουσ με καλι ςυντιρθςθ του προϊόντοσ 
και αναλλοίωτθ ςυςκευαςία και θμερομθνία λιξθσ 

9 
ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΡΑΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5ΤΕΜ. X 1,5gr: Αναλλοίωτθ ςφραγιςμζνθ ςυςκευαςία 

10 ΒΟΥΤΥΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 10 gr: Σε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ 10 gr με θμερομθνία λιξθσ 

11 ΓΑΥΦΑΛΛΟ : ςε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ 100gr 

12 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 Lt.: Συςκευαςία πζντε λίτρου, πλαςτικό ι μεταλλικό δοχείο οξφτθτασ 0,1 , εγχϊριο 
αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα EXTRA παρκζνο ελαιόλαδο Α' Ροιότθτασ και να πλθρεί τουσ όρουσ των 
αγορανομικϊν διατάξεων 

13 
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ (χφμα) 141 - 160 ΤΕΜ. ΤΟ ΚΙΛΟ: Ρρόςφατθσ παραγωγισ χωρίσ αλλοιϊςεισ, να μθν είναι 
μαλακζσ και ςε φυςιολογικό μζγεκοσ και χρϊμα 

14 ΖΑΧΑΗ 1Kg: Συςκευαςία ενόσ κιλοφ με αναγραφόμενθ προζλευςθ Α' Ροιότθτασ 

15 
ΖΥΜΑΙΚΑ 500gr: Συςκευαςία 500gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο 
και ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. Τα ηυμαρικά μπορεί να είναι μακαρόνια Νο 10 & Νο 2, κοφτό, κρικαράκι, 
χυλοπίτεσ κ.λ.π. 

16 ΚΑΚΑΟ 1 Κgr: Συςκευαςία αναλλοίωτθ με θμερομθνία λιξθσ με φρζςκο άρωμα και φυςιολογικό χρϊμα 

17 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΙΜΜΕΝΗ: Συςκευαςία ςε καλι κατάςταςθ με φρζςκο άρωμα και φυςιολογικό χρϊμα 

18 ΚΥΜΙΝΟ: Σε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ, ςε καλι κατάςταςθ με φρζςκο άρωμα και φυςιολογικό χρϊμα 

19 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ φρεςκοκομμζνοσ ςε ςυςκευαςία κιλοφ 

20 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΟΥ ςε αναλλοίωτθ ςυςκευαςία 

21 
ΚΕΤΣΑΡ : ςυςκευαςία πλαςτικοφ κουτιοφ 500 γρ  πρόςφατθσ παραγωγισ με αναγραφόμενα όλα τα ςυςτατικά 
ςτοιχεία 

22 
ΚΟΜΡΟΣΤΕΣ 840 gr : Ελλθνικισ προζλευςθσ με θμερομθνία λιξθσ ςε μεταλλικό κουτί αναλλοίωτεσ και 
πρόςφατθσ παραγωγισ 

23 Λεμόνι χυμόσ 400 gr: Σε πλαςτικι φιάλθ με φυςιολογικό χρϊμα αναλλοίωτο ςε νόμιμεσ προδιαγραφζσ 

24 ΜΑΓΙΑ ΞΕΗ 20gr:  ςε ςυςκευαςία τριϊν τεμαχίων αναλλοίωτθ  

25 
ΜΑΓΑΙΝΗ ( ΤΥΡΟΥ ΒΙΤΑΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 250 Γ Ρρόςφατθσ παραγωγισ Συςκευαςία ςφραγιςμζνο με 
αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ 

26 
ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ: Τριμμζνο  ςε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ, ςε καλι κατάςταςθ με φρζςκο άρωμα και φυςιολογικό 
χρϊμα   

27 
Μαρμελάδα ςε πλαςτικι ςυςκευαςία 400 gr  πρόςφατθσ παραγωγισ, αναλλοίωτθ ςυςκευαςία  και 
αναγραφόμενα όλα τα ςχετικά ςτοιχεία 

28 
Μουςτάρδα 500 γραμμ:  πρόςφατθσ παραγωγισ αναλοίωτθ ςε ςυςκευαςία πλαςτικοφ κουτιοφ με 
αναγραφόμενα όλα τα ςυςτατικά ςτοιχεία 

29 
ΜΡΕΙΚΟΝ ΣΕ ΦΕΤΕΣ:  Με αναγραφόμενθ τθν προζλευςθσ του και τθν εταιρία που προζρχεται κακϊσ και τα 
λιπαρά  του. 

30 ΜΡΑΧΑΙ : ςε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ 30gr 

31 ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 20gr: Ρρόςφατθσ παραγωγισ αναλλοίωτθ ςυςκευαςία τριϊν φακζλλων και προζλευςθ 

32 
ΞΥΔΙ 400 gr ι 1,5 lt ι 5 lt: Σε πλαςτικι φιάλθ με φυςιολογικό χρϊμα αναλλοίωτο παραςκευαςμζνο από ςταφφλι 
ςε νόμιμεσ προδιαγραφζσ 

33 
ΡΑΙΖΑ – ΖΑΜΡΟΝ: Σε πλαςτικι ςυςκευαςία ι ςε φζτεσ. Με αναγραφόμενθ τθν προζλευςθσ τουσ και τθν 
εταιρία που προζρχεται κακϊσ και τα λιπαρά  τουσ. 

34 
ΡΙΡΕΙ μαφρο 250 gr: Σε ςυςκευαςία 250 gr φρζςκο, πρόςφατα να ζχει τριφτεί με αναγραφόμενεσ 
προδιαγραφζσ και προζλευςθ 

35 
ΡΙΡΕΙ κόκκινο φακ.: Σε ςυςκευαςία 1 Kg φρζςκο, πρόςφατα να ζχει τριφτεί με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ 
και προζλευςθ 

36 
ΡΙΡΕΙ μαφρο 1kg: Σε ςυςκευαςία 1 Kg φρζςκο, πρόςφατα να ζχει τριφτεί με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ 
και προζλευςθ 
 

37 
ΣΟΚΟΛΑΤΟΚΕΜΑ: ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΚΑ 400 gr με πραγματικι ςοκολάτα ςε βάηο πλαςτικό με αναλλοίωτθ ςυςκευαςία 
και ςτοιχεία προζλευςθσ 



38 ΙΓΑΝΗ φακ.: Συςκευαςία 1kg Αναλλοίωτθ ςυςκευαςία, πρόςφατθ παραγωγι τριμμζνθ με πλοφςιο άρωμα 

39 ΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΡΑ ΝΥΧΑΚΙ ι ΚΑΟΛΙΝΑ χφμα: πρόςφατθσ παραγωγισ. Α' ποιότθτασ 

40 ΥΖΙ ΚΙΤΙΝΟ (bonnet), ΡΙΛΑΦΙ: χφμα πρόςφατθσ παραγωγι. Α' ποιότθτασ 

41 ΤΟΜΑΤΟΡΟΛΤΟΣ 500gr : Ρρόςφατθσ παραγωγισ ςε χάρτινθ ςυςκευαςία με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ 

42 ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 450 gr : Ρρόςφατθσ παραγωγισ ςε μεταλλικι ςυςκευαςία με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ 

43 ΤΥΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ: Τυρί ελλθνικισ προζλευςθσ που κα ζχει πλιρθ και επιτυχθμζνθ ωρίμανςθ, απαλλαγμζνα  
αντικανονικϊν οςμϊν και γεφςεων με τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ ενόσ εκάςτου, να μθν παρουςιάηουν 
αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ, να είναι Α' ποιότθτασ  

44 ΦΑΚΕΣ ψιλζσ χφμα, Ελλθνικισ παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα με καρποφσ υγιείσ, 
ξθροφσ και ομοιογενείσ 

45 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΡΛΑΤΙΑ – ΣΤΟΓΓΥΛΑ 1Kg: Συςκευαςμζνα ςε ζνα κιλό από τθν εταιρία παραγωγισ 
με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και θμερομθνία λιξθσ 

46 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ : Ελλθνικισ παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα με καρποφσ 
υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ 

47 
ΦΑΣΟΛΙΑ χφμα, Ελλθνικισ παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα με καρποφσ υγιείσ, 
ξθροφσ και ομοιογενείσ 

48 
ΦΥΓΑΝΙΑ ΤΙΜΜΕΝΗ 200gr: Συςκευαςμζνο, ςφραγιςμζνο, με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ πρόςφατθσ 
παραγωγισ 

49 
ΣΟΔΑ: Σκόνθ ςε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ 350 gr ςε καλι κατάςταςθ με φρζςκο άρωμα και θμερομθνία λιξθσ. 

50 
ΦΥΛΛΟ ΚΟΥΣΤΑΣ 500gr: Ρρόςφατθσ παραγωγισ και ψφξθσ, καλισ καταςκευισ με αναγραφόμενεσ 
προδιαγραφζσ και θμερομθνία λιξθσ 

51 
ΧΥΜΟΙ  ΦΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΔΑΚΙΝΟ, ΚΟΚΤΕΙΛ, ΡΟΤΟΚΑΛΙ  250 ml ι 1 LT: Ρρόςφατθσ παραγωγισ χωρίσ 
ηάχαρθ, ςε ςυςκευαςία ςφραγιςμζνο με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ 

52 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 gr: Συςκευαςία 500 gr αναλλοίωτθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και πρόςφατθ παραγωγι . 
Αϋποιότθτασ 

53 ΚΑΥ:  Σε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ, ςε καλι κατάςταςθ με φρζςκο άρωμα και φυςιολογικό χρϊμα 

54 
ΜΕΛΙ 1ΚΙΛΟΥ: Ανκζων ι κυμάρι ςε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ, με αναγραφόμενα ςτοιχεία ςτο κουτί προζλευςθ 
χϊρασ και εταιρίασ 

55 
ΜΡΙΣΚΟΤΑ ΤΥΡΟΥ ΡΤΙ ΜΡΕ: Ρακζτα ςε ηελατίνα αναλλοίωτα και χωρίσ να ζχουν ςπάςει, καλοψθμζνα και 
φρζςκα όχι τυποποιθμζνα 
 

56 
ΥΖΙ ΚΑΟΛΙΝΑ 500gr – 1 ΚΙΛΟΥ: Συςκευαςία 500gr – 1 κιλοφ αναλλοίωτθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και 
πρόςφατθ παραγωγι. Α' ποιότθτασ. 

57  ΤΣΑΙ: Φακελάκια ςε ςυςκευαςία χάρτινθ με θμερομθνία λιξθσ 

58 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500gr: (ΡΑΣΣΑΤΑ): Χάρτινθ ςυςκευαςία με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ. 

59 
ΝΕΟ ΕΜΦΥΑΛΩΜΕΝΟ: Εξάδεσ 1,5 lt ι 24αδεσ 0,5 lt. Σε πλαςτικι ςυςκευαςία, αναλλοίωτο με θμερομθνία 
λιξθσ.  

60 
ΚΥΒΟΙ: Συμπυκνωμζνοι κφβοι ηωμοφ ςε χάρτινθ ςυςκευαςία 12 τεμ. με θμερομθνία λιξθσ αναλλοίωτα.   

61 ΡΟΡ ΚΟΝ: Σε αναλλοίωτθ ςυςκευαςία 1Kg πρόςφατθσ παραγωγισ με θμερομθνία λιξθσ. 

62 
ΚΑΑΜΕΛΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ : Συςκευαςία 3 κιλϊν ι 1 κιλοφ, μικρζσ μαλακζσ με φροφτα. Αναλλοίωτεσ με θμερομθνία  
λιξθσ. 

63 
ΦΥΛΛΟ ΧΩΙΑΤΙΚΟ 500gr: Ρρόςφατθσ παραγωγισ και ψφξθσ, καλισ καταςκευισ με αναγραφόμενεσ 
προδιαγραφζσ. 

64 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Σε ςυςκευαςία χάρτινθ με θμερομθνία λιξθσ, αναλλόιωτθ (10 τεμ. ανά κουτί) 

65 
ΚΑΣΙ ΛΕΥΚΟ ι ΚΟΚΚΙΝΟ: 5lt: πζθεπαζία γπάιηλε ή πιαζηηθή κε θπζηνινγηθό ρξώκα θαη πινύζην άξσκα 

66 
ΑΜΜΩΝΙΑ: Σε ςυςκευαςία αναλλοίωτθ 30 γρ.  

67 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ: 24αδεσ μεταλλικά, με θμερομθνία λιξθσ, αναλλοίωτα (πορτοκαλάδεσ, κόλεσ, λεμονάδεσ, ςπράιτ) 

68 
ΨΑΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ & ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ & ΡΕΚΑ: Θα είναι ςχετικά πρόςφατθσ 
καταψφξεωσ άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ 



 
 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΙΔΗ  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ: 
 

Τα είδθ οπωροπωλείου κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, τθσ εποχισ νωπά και απαλλαγμζνα ξζνων ςωμάτων. Ρρϊτθ 
Ροιότθτα νοείται αυτι τθσ αγορανομικισ διάταξθσ. 
Απαγορεφεται θ αποςτολι και παραλαβι φροφτων και λαχανικϊν ελαττωματικϊν. 
Ρρζπει όλεσ οι ςειρζσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και του αυτοφ μεγζκουσ. 
Τα προϊόντα κα αγοράηονται ςτθ εποχι τουσ. 
Ελζγχονται από το Δελτίο Τιμϊν που εκδίδει εκάςτοτε θ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ / τμιμα Εμπορίου κ Τουριςμοφ 
www.thesprotia.gr  (μζςεσ τιμζσ προϊόντων ςτο Νομό Θεςπρωτίασ).  

 
 
  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ: 
 

ΑΤΟΣ Χωριάτικοσ 1 Κgr. Ο άρτοσ πρζπει να είναι λευκόσ, παραδιδόμενοσ 3 με 4 ϊρεσ μετά τον εκλιβανιςμό του, 
δικαιολογθμζνθσ τθσ νομίμου απομείωςθσ. 
Ρρζπει να είναι καλά ψθμζνοσ και να ζχει τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία του. 
 

 
 
  

    ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 5: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ: 
 

Το κρζασ πρζπει να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ, από ηϊο νεαρισ θλικίασ, το οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι 
κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ, χωρίσ οςμι και αίματα, θ ποςότθτά του κα ανικει ςτο είδοσ ηϊου ι από ολόκλθρο 
ηϊο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ηϊων. Το είδοσ και θ ποςότθτα κα κακορίηεται από τθν 
εκάςτοτε παραγγελία του Διμου.  
Τα κρζατα,   κα είναι ντόπια, δθλ. Ελλθνικισ παραγωγισ. 
Πλα τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και ςφμφωνα με τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ. 
Τα κρζασ ςτα ςουβλάκια πρζπει να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ, από χοιρινό ηϊο νεαρισ θλικίασ, το οποίο να βρίςκεται ςε 
καλι κρεπτικι κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ, χωρίσ οςμι και αίματα, θ ποςότθτά του κα ανικει ςτο είδοσ ηϊου ι 
από ολόκλθρο ηϊο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ηϊων . Το είδοσ και θ ποςότθτα κα 
κακορίηεται από τθν εκάςτοτε παραγγελία του Διμου.  
Τα  λουκάνικα  κα είναι χωριάτικα  από κρζασ χοιρινό  πρϊτθσ ποιότθτασ  ντόπια, δθλ. Ελλθνικισ παραγωγισ. 
Πλα τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και ςφμφωνα με τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ. 

 
 
 

    ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ: 
 

Σα άρβυλα αςφάλειασ: υπόδθμα τφπου θμιάρβυλο, δζρμα, 100% αδιάβροχο, με διαπνζουςα μεμβράνθ, από 

69 
ΑΛΕΥΙ ΡΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ:  Συςκευαςία κιλοφ. Με ςυςκευαςία αναλλοίωτθ με θμερομθνία λιξθσ. Πχι 
υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο που δεν κα ζχει καμία μυρωδιά ι ζντομα 

70 
ΚΑΥΔΙΑ ΨΥΧΑ: Συςκευαςία ςε ςακοφλα ςφραγιςμζνθ με ξθροφσ και όχι υγροφσ καρποφσ 

71 
ΚΑΛΑΜΑΙΑ ΚΑΘ. ΚΑΤΕΨ.:  Θα είναι ςχετικά πρόςφατθσ καταψφξεωσ άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ 
αγορανομικζσ διατάξεισ 

72 
ΚΟΥΑΣΑΝ ΡΑΛΙΝΑ –ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟ 65 γρ φρζςκο µε αναλλοίωτθ γεφςθ 

73 
ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ – ΚΑΚΑΟ: μπαςτοφνι 2.500 γρ  με φυτικά ςυςτατικά 

74 
ΤΟΥΣΙ –ΡΙΚΛΕΣ: Σε ςυςκευαςία, άριςτθσ ποιότθτασ με θμερομθνία λιξθσ 

75 
ΔΥΟΣΜΟΣ: Συςκευαςία ςφραγιςμζνθ με φυςιολογικό χρϊμα και φρζςκο άρωμα 

http://www.thesprotia.gr/


αντιςτατικό υλικό, με φψοσ που να προςτατεφει τα ςφυρά, αβλαβζσ, άνετο, ςτακερό, με προςτατευτικϊν δακτφλων 
ζναντι κροφςθσ ζωσ 200 j, με κλειςτι φτζρνα και τακοφνι απορρόφθςθσ μθχανικισ ενζργειασ, με προςτατευτικι ςόλα 
από φυςικό καουτςοφκ με αυλακϊςεισ. Σήμανση: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ, 
ςφμβολο S3.  

Φόρμεσ εργαςίασ: παντελόνι με λάςτιχο ςτθ μζςθ, με τουλάχιςτον δφο αντανακλαςτικζσ ταινίεσ ςτα μπατηάκια, υλικό 
καταςκευισ βαμβάκι 100%. Σήμανση: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ. 

Ανακλαςτικά γιλζκα: γιλζκο με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα ακόμα και ςε ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ, με δυο 
οριηόντιεσ λωρίδεσ από ειδικό ανακλαςτικό υλικό, υλικό καταςκευισ βαμβάκι (15%) και πολυεςτζρασ (85%). Σήμανση: 
CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαςτικοφ υλικοφ – 
ςυντελεςτισ αντανάκλαςθσ) και εικονόςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ. 

Γάντια δερματοπάνινα:  μικοσ περ. 20-25 εκ. πάχοσ 1-1,2 mm, υλικό καταςκευισ: παλάμθ, δάχτυλα και αντίχειρασ 
από επεξεργαςμζνο βόειο δζρμα, μανςζτα και εξωτερικό μζροσ από βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ 
ςτο άνω μζροσ τθσ παλάμθσ. Επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: τριβι, κοπι με λεπίδα, διάςχιςθ, διάτρθςθ.  Σιμανςθ: CE, 
προμθκευτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ κωδικοί μθχανικϊν αντοχϊν 2-1-2-2, εικονόςθμο προςταςίασ από 
μθχανικοφσ κινδφνουσ. 
Γάντια μίασ χριςθσ λάτεξ: μικοσ περ. 20 εκ. υλικό καταςκευισ: νιτρίλιο μθχανικζσ αντοχζσ: αδιάφορο αφοφ είναι 
μίασ χριςεωσ, μεγζκθ M-L-XL, ςυςκευαςία κουτιά 100 τεμ. Σήμανση: CE, προμθκευτισ κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ 
καταςκευισ εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
Γάντια από φφαςμα και νιτρίλιο: μικοσ περ. 20-25 εκ. πάχοσ: min 0,5 mm, υλικό καταςκευισ: παλάμθ, δάχτυλα και 
αντίχειρασ από νιτρίλιο, μανςζτα και εξωτερικό μζροσ από βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ ςτο άνω 
μζροσ τθσ παλάμθσ ι ελαςτικι μανςζτα, μθχανικζσ αντοχζσ 3(τριβι), 1(κοπι με λεπίδα), 2(διάςχιςθ), 2(διατιρθςθ). 
Σήμανση: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, κωδικοί μθχανικϊν αντοχϊν 3-1-2-2 εικονόςθμα 
προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ. 

Γαλότςεσ: αδιάβροχο υπόδθμα τφπου C (=μπότα) 2(=από ςυνκετικό υλικό), από αντιςτατικό υλικό, αβλαβισ, άνετθ, 
ςτακερι, με προςτατευτικό δακτφλων ζναντι κροφςθσ εωσ 200 J, με κλειςτι φτζρνα και τακοφνι απορρόφθςθσ 
μθχανικισ ενζργειασ, με προςτατευτικό ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ και αντιολιςκθτικι ςόλα με αυλακϊςεισ. Σήμανση: 
CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ, ςτθ ςόλα oil resistant.  

Μάςκα θμίςεωσ προςώπου προςταςίασ από αζρια και ςκόνθ: κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ 
προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ ςτόμα και πιγοφνι. Ρροτιμάται μάςκα με διπλά φίλτρα (χρϊματοσ καφζ και 
λευκοφ): Α13 (ζναντι οργανικϊν αερίων/ατμϊν/ςωματιδίων και για προςταςία ςε μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ ρφπων) ι 
Α23 εφόςον διακζτει θ καταςκευάςτρια εταιρία ζναντι οργανικϊν αερίων/ατμϊν/ςωματιδίων και για προςταςία ςε 
μεςαίεσ ςυγκεντρϊςεισ ρφπων)  υλικό καταςκευισ ςυνκετικό υλικό. Σιμανςθ: θ μάςκα και τα φίλτρα κα πρζπει να 
φζρουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: CE, FF, (filtering face piece), καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ 
καταςκευισ, θμερομθνία λιξεωσ φίλτρων, κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ, χρωματικόσ κωδικόσ φίλτρων (καφζ 
και άςπρο). 

Μπουφάν πάρκα φωςφόριηε: 100% αδιάβροχο άνορακ, το οποίο διακζτει τζςςερισ εξωτερικζσ τςζπεσ, διπλι 
αντανακλαςτικι ταινία πάχουσ 5 cm, ςτο φψοσ του ςτικουσ, ςτα μανίκια και ςτο τελείωμα. Να ζχει αποςπϊμενθ 
κουκοφλα. Να είναι χρϊματοσ πορτοκαλί φωςφόριηε, υλικό καταςκευισ: πολυεςτζρασ 100%. Σιμανςθ: CE 
καταςκευαςτισ κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ. 

Νιτςεράδεσ: επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: αδιαβροχοποίθςθ: 3, διαπνοι: 3 αντοχι ςτθ διάςχιςθ: αντοχι ςτθ 
διατιρθςθ. Διμερζσ κοςτοφμι, παντελόνι με τιράντεσ και με ελαςτικι μζςθ, το ςακάκι να διακζτει ενςωματωμζνθ 
κουκοφλα θ οποία όταν δεν χρθςιμοποιείται κα τοποκετείται ςε κικθ ςτο πίςω μζροσ τθσ νιτςεράδασ. Θα κλείνει με 
Velcro ι με φερμουάρ ι πρεσ μπουτόν και κα διακζτει τςζπεσ εςωτερικζσ, εξωτερικζσ ι ςυνδυαςμό τουσ. Να ζχει 
πολφ καλι αντοχι ςτθ διάςχιςθ, με βαμβακερι φόδρα, να είναι χρϊματοσ φωςφόριηε πορτοκαλί, υλικό καταςκευισ : 
PVC Tricot. Σιμανςθ: εικονόςθμα μθχανικϊν αντοχϊν. 

Παρατθριςεισ 
Τα ακριβι μεγζκθ ςτα είδθ ατομικισ προςταςίασ κα δοκοφν ςτον ανάδοχο μετά τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, 
αναλυτικά για κάκε είδοσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει  δείγματα ςτα διακζςιμα μεγζκθ προκειμζνου οι 
εργαηόμενοι να κακορίςουν ποιο είναι το καταλλθλότερο για τον κακζνα από αυτοφσ. 

- Γάντια δερματοπάνινα : εναλλακτικά μποροφν να επιλζγουν γάντια με ενίςχυςθ από δεφτερο ςτρϊμα 
δζρματοσ ςτο εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ που κα ζχουν μεγαλφτερα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν αλλά κα 
είναι πιο δφςχρθςτα.  

- Γάντια από νιτρίλιο: ηθτοφνται γάντια διότι αυτά ζχουν δφο βαςικά πλεονεκτιματα: είναι πιο ανκεκτικά ςτα 
χθμικά απολυμαντικά και ςτουσ οργανικοφσ διαλφτεσ από τα γάντια από φυςικό καουτςοφκ και δεν 
προκαλοφν αλλεργίεσ όπωσ τα γάντια από φυςικό καουτςοφκ. Αν από τθ χριςθ αποδειχκεί ότι απαιτοφνται 
καλφτερεσ μθχανικζσ αντοχζσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν γάντια νιτριλίου μεγαλφτερου πάχουσ. 

 
 
 
 
 



Φιλιάτεσ,  16 Μαΐου  2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΡΩΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ.: Ελ. Βενιηζλου 8 
 463 00  Φιλιάτεσ  
 Τθλ.:  2664 3 60100  
FAX: .: 2664 0 22989 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 2286/95 "Πξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη 
ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ" (ΦΔΚ19/Α), ηεο ππ' αξ. 11389(ΦΔΚ 185Β'/1993) απόθαζεο ηνπ Τπ. 
Δζσηεξηθώλ (ΔΚΠΟΣΑ), ηνπ Ν. 3463/2006, θαη ηεο ππ' αξ. 1045/17-10-2011 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί ρνξήγεζεο εμνπζηνδόηεζεο ζην Γήκν Φηιηαηώλ γηα ηελ αλάδεημε 
πξνκεζεπηώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ 
γηα ην έηνο 2016. 

Η πξνκήζεηα είλαη πξνϋπνινγηζκνύ  52.501,53 €    ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 13% 23% , 
ζα βαξύλεη ηνπο νηθείνπο  Κ.Α. 10-6061.002, 10-6699.001, 10-6699.002, 10-6699.003, 10-6699.004, 10-6699.006, 
70-6699.002, 20-6063.001, 20-6063.002, 20-6063.003, 20-6063.004, 20-6063.005, 25-6063.001, 25-6063.002, 30-
6063.001, 30-6063.002, 30-6063.003, 35-6063.001, 35-6063.003, 35-6063.004, 70-6063.001, 70-6063.002 ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ θαη ηνπ ΟΚΠΠΠΑΓΗΦ  έηνπο 2016 θαη αλαιύεηαη θαηά 
θαηεγνξία σο αθνινύζσο: 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 2016 

Γήμος Φιλιαηών & ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ 

Ν.Π.Γ.Γ. 
σνολική 
δαπάνη 

ΦΠΑ ύνολο 

Α. Διμοσ Φιλιατϊν 32.961,79 € 4.913,66 € 37.875,45 € 

Β. ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 12.534,90 € 1.768,12 € 14.303,02 € 

Γ. ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ. 268,00 € 55,06 € 323,06 € 

 
45.764,69 € 6736,84 € 52.501,53 € 

  

 
 
 
 

   
    

 

 
Α. Γήμος Φιλιαηών (Μαθηηική Δζηία & Δργαηοηετνικό Προζωπικό Γήμοσ Φιλιαηών) 

σγκενηρωηικά ανά καηηγορία 

Α/Α Καηηγορία Γαπάνη ΦΠΑ ύνολο 

1 Δίδε Γαιαθηνθνκείνπ 11.317,64 € 1.471,29 € 12.788,93 € 

2 Δίδε παληνπσιείνπ 8.370,49 € 1.546.65 € 9.917,14 € 

3 Δίδε νπσξνπσιείνπ 3.778,10 € 491,15 € 4.269,25 € 

4 Δίδε αξηνπνηείνπ 1.853,40 € 240,94 € 2.094,34 € 

5 Δίδε θξενπσιείνπ 5.940,70 € 772,29 € 6.712,99 € 

6 Δίδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο  1.701,46 € 391,34 € 2.092,80 € 

ΤΝΟΛΟ 32.961,79 € 4.913,66 € 37.875,45 €  

 
 
 
  

 
 

 



Κατθγορία 1: Είδθ Γαλακτοκομείου προςωπικοφ Διμου Φιλιατϊν (κακαριότθτασ, φδρευςθσ, Τεχνικι υπθρεςία, 
πραςίνου, Μακθτικισ Εςτίασ και πυροπροςταςίασ) 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι τιμι μονάδοσ 

με ΦΠΑ 13% 
Δαπάνθ 

1 
Γαλά Ελλθνικό φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1lit) 

λιτ. 8.687 1,20 € 10.424,40 € 

φνολο 10.424,40 € 

 
 
 

Κατθγορία 1: Είδθ Γαλακτοκομείου Μακθτικισ εςτίασ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ ΦΠΑ % φνολο 

1 Γάια  Δβαπόξε 410 gr Σεκ. 350 0,81 283,50 € 36,86 € 320,36 € 

2 Γηανύξηη 4% ιηπαξά ζπζ 200γξ Σεκ. 400 0,59 236,00 € 30,68 € 266,68 € 

3 Κξέκα γάιαθηνο  1 θηινύ Σεκ. 40 5,42 216,80 € 28,18 € 244,98 € 

4 Σπξί θέηα ΠΟΠ Κηιά 120 6,91 829,20 € 107,80 € 937,00 € 

5 Σπξί Δληακ  >>  100 5,27 527,00 € 68,51 € 595,51 € 

φνολο 2.364,53 € 

 

 

Κατθγορία 2: Είδθ Ραντοπωλείου Μακθτικισ Εςτίασ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΦΠΑ % 
13  

ΦΠΑ % 23 ΣΦΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 50 1,15 € 57,50 € 7,48 €   64,98 € 

2 Αλεφρι που φουςκϊνει κιλά 20 1,10 € 22,00 € 2,86 €   24,86 € 

3 Αλεφρι κιλά 75 1,05 € 78,75 € 10,24 €   88,99 € 

4 καρφδια ψφχα κιλά 9 9,73 € 87,57 €   20,14 € 107,71 € 

5 
Ανάμεικτα λαχανικά 
(ςυςκ. 1 κιλοφ 

κιλά 25 1,59 € 39,75 €   
9,14 € 48,89 € 

6 
Αρακάκασ κατεψυγμ. (1 
κιλοφ) 

κιλά 50 1,40 € 70,00 €   
16,10 € 86,10 € 

7 Βανίλιεσ τεμ. 55 0,29 € 15,95 €   3,67 € 19,62 € 

8 Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 190 1,05 € 199,50 €   45,89 € 245,39 € 

9 Γαρφφαλλο 100 γρ. τεμ. 20 0,68 € 13,60 €   3,13 € 16,73 € 

10 Ελαιόλαδο  ςυςκ. 5 λιτ τεμ. 45 22,58 € 1.016,10 € 132,09 € 
  

1.148,19 
€ 

11 Ελιζσ χφμα κιλά 40 5,53 € 221,20 € 28,76 €   249,96 € 

12 Ζάχαρθ κιλά 65 0,87 € 56,55 € 7,35 €   63,90 € 

13 Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 5 5,30 € 26,50 €   6,10 € 32,60 € 

14 
καλαμάρια κακ. Κατεψ. 
20/20 

κιλά 40 4,73 € 189,20 €   
43,52 € 232,72 € 

15 κανζλα τριμμζνθ 100 γρ. τεμ. 15 1,20 € 18,00 €   4,14 € 22,14 € 

16 κζτςαπ 500 γρ. τεμ. 45 2,21 € 99,45 €   22,87 € 122,32 € 

17 κεφαλοτφρι ελλθνικό κιλά 40 9,44 € 377,60 € 49,09 €   426,69 € 

18 κρουαςάν τεμ. 650 0,41 € 266,50 €   61,30 € 327,80 € 

19 κομπόςτα 840 γρ. τεμ. 250 1,06 € 265,00 €   60,95 € 325,95 € 

20 κορν φλάουερ τεμ. 20 0,70 € 14,00 €   3,22 € 17,22 € 

21 κρικαράκι 500 γρ. τεμ. 95 0,55 € 52,25 €   12,02 € 64,27 € 



22 κφμινο 20 γρ. τεμ. 15 0,89 € 13,35 €   3,07 € 16,42 € 

23 λεμόνι χυμόσ τεμ. 120 0,35 € 42,00 €   9,66 € 51,66 € 

24 
μαγιά μπφρασ (ςυς. 3 
φακ.) 

τεμ. 50 0,60 € 30,00 €   
6,90 € 36,90 € 

25 μακαρόνι κοφτό 500 γρ. τεμ. 80 0,85 € 68,00 €   15,64 € 83,64 € 

26 μακαρόνια Ν. 10 (500 γρ.) τεμ. 200 0,84 € 168,00 €   
38,64 € 206,64 € 

27 Μακαρόνια Ν. 2 (500 γρ.) τεμ. 100 0,85 € 85,00 €   19,55 € 104,55 € 

28 μαρμελάδα 400 γρ. τεμ. 80 2,47 € 197,60 €   45,45 € 243,05 € 

29 μζλι 1 κιλοφ κιλα 30 7,00 € 210,00 € 27,30 €   237,30 € 

30 Μουςτάρδα 500 γρ. τεμ. 55 1,99 € 109,45 €   25,17 € 134,62 € 

31 Μοςχοκάρυδο 20 γρ. τεμ. 20 1,33 € 26,60 €   6,12 € 32,72 € 

32 Μπαχάρι τεμ. 20 0,35 € 7,00 €   1,61 € 8,61 € 

33 
Μπζικιν μπάουντερ 
3x20γρ 

τεμ. 20 0,30 € 6,00 €   
1,38 € 7,38 € 

34 
μπζικον ςε φζτεσ ςυςκ. 1 
κιλ. 

τεμ. 45 7,80 € 351,00 € 45,63 € 
  396,63 € 

35 ξφδι τεμ. 80 0,35 € 28,00 €   6,44 € 34,44 € 

36 Ράριηα κιλά 90 6,76 € 608,40 € 79,09 €   687,49 € 

37 πιπζρι κόκκινο 1 κιλοφ κιλά 3 12,00 € 36,00 €   8,28 € 44,28 € 

38 πιπζρι μαφρο 250 γρ. τεμ. 12 1,41 € 16,92 €   3,89 € 20,81 € 

39 ρίγανθ τριμμζνθ 1 κιλοφ τεμ. 2 9,60 € 19,20 €   4,42 € 23,62 € 

40 ρφηι Βοννζτ   50 1,60 € 80,00 € 10,40 €   90,40 € 

41 ρφηι νυχάκι Α'   50 1,62 € 81,00 € 10,53 €   91,53 € 

42 ςιμιγδάλι 500 γρ. τεμ. 15 0,79 € 11,85 € 1,54 €   13,39 € 

43 ςόδα μαγ. Συςκ. 350 γρ. τεμ. 20 1,00 € 20,00 €   4,60 € 24,60 € 

44 
ςπορζλαιο - 
καλαμποκζλαιο 5 λιτ. 

τεμ. 40 8,25 € 330,00 €   
75,90 € 405,90 € 

45 τοματοπολτόσ 500 γρ. τεμ. 190 1,55 € 294,50 €   67,74 € 362,24 € 

46 τοματοχυμόσ 500 γρ. τεμ. 190 0,62 € 117,80 €   27,09 € 144,89 € 

47 φακζσ χφμα κιλοφ κιλά 25 1,40 € 35,00 € 4,55 €   39,55 € 

48 
φαςολάκια κατεψ. 1 
κιλοφ 

κιλά 50 1,98 € 
99,00 €   22,77 € 121,77 € 

49 φαςόλια χφμα κιλοφ κιλά 25 1,95 € 48,75 € 6,34 €   55,09 € 

50 φαςόλια γίγαντεσ τεμ. 50 2,29 € 114,50 € 14,89 €   129,39 € 

51 
φρυγανιζσ τριμμζνθ 200 
γρ. 

τεμ. 100 0,95 € 
95,00 € 12,35 €   107,35 € 

52 φφλλο για πίτα τεμ. 120 2,29 € 274,80 €   63,20 € 338,00 € 

53 
χαλβάσ βανίλια - κακάο 
2,5 κιλ. 

τεμ. 10 7,00 € 
70,00 €   16,10 € 86,10 € 

54 χυμόσ 250 γρ. τεμ. 650 0,50 € 325,00 €   74,75 € 399,75 € 

55 χυλοπίτεσ 600 γρ. τεμ. 40 1,76 € 70,40 € 9,15 €   79,55 € 

56 χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 250 0,99 € 247,50 €   56,93 € 304,43 € 

57 
ψάρι φιλζτο (βακαλάοσ 
φζτα πζρκα) κατεψ. 

κιλά 60 4,15 € 
249,00 €   57,27 € 306,27 € 

58 αυγά Ελλθνικά 53-63 γρ. τεμ. 1250 0,20 € 250,00 € 32,50 €   282,50 € 

59 
τςαι φακελάκια ςυκ. 10 
τμχ. 

τεμ. 30 0,80 € 
24,00 €   5,52 € 29,52 € 

60 ςοκολατόκρεμα 400 γρ. τεμ. 90 1,85 € 166,50 €   38,30 € 204,80 € 

61 τουρςι- πίκλεσ 5 κιλ. κιλά 3 8,00 € 24,00 €   5,52 € 29,52 € 

62 
φυλλο κρουςτασ για 
γλυκά 1 κιλοφ. 

τεμ. 50 2,00 € 
100,00 €   23,00 € 123,00 € 

63 δυοςμο τεμ. 10 0,60 € 6,00 €   1,38 € 7,38 € 



64 καρυ 100 γρ.  τεμ. 10 1,00 € 10,00 €   2,30 € 12,30 € 

65 κραςι λευκό 5 λιτ. τεμ. 2 4,10 € 8,20 €   1,89 € 10,09 € 

66 κραςι κόκκινο 5 λτι. τεμ. 2 4,10 € 8,20 €   1,89 € 10,09 € 

       
ςφνολο 

9.917,14 
€ 

 

 

Κατθγορία 3: Είδθ Οπωροπωλείου Μακθτικισ Εςτίασ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΦΠΑ % 
13 

ΤΝΟΛΟ 

1 
αγγοφρια 
Ελλθνικά 

τεμ. 180 0,38 € 68,40 € 8,89 € 77,29 € 

2 
αχλάδια 
κρυςτάλια 

κιλά 130 2,28 € 296,40 € 38,53 € 334,93 € 

3 καρότα ελλθνικά κιλά 45 0,97 € 43,65 € 5,67 € 49,32 € 

4 
κολοκυκάκια 
ελλθνικά 

κιλά 30 1,11 € 33,30 € 4,33 € 37,63 € 

5 
κρεμμφδια ξθρά 
ελλθνικά 

κιλά 190 0,73 € 138,70 € 18,03 € 156,73 € 

6 λάχανα ελλθνικά κιλά 170 0,62 € 105,40 € 13,70 € 119,10 € 

7 μαϊντανόσ τεμ. 100 0,44 € 44,00 € 5,72 € 49,72 € 

8 
μανταρίνια 
ελλθνικά 

κιλά 100 0,44 € 44,00 € 5,72 € 49,72 € 

9 μελιτηάνεσ  κιλά 35 1,86 € 65,10 € 8,46 € 73,56 € 

10 
μιλα ςτάρκιν 
ελλθνικά 

κιλά 320 1,46 € 467,20 € 60,74 € 527,94 € 

11 
μπανάνεσ 
ειςαγωγισ 

κιλά 220 1,59 € 349,80 € 45,47 € 395,27 € 

12 
νεκταρίνια 
ελλθνικά 

κιλά 50 2,92 € 146,00 € 18,98 € 164,98 € 

13 πατάτεσ κιλά 1100 0,73 € 803,00 € 104,39 € 907,39 € 

14 
πιπεριζσ ψιλζσ 
(κζρατα) 
ελλθνικζσ 

κιλά 30 1,90 € 57,00 € 7,41 € 64,41 € 

15 
πορτοκάλια 
ελλθνικά 

κιλά 150 0,56 € 84,00 € 10,92 € 94,92 € 

16 πράςα κιλά 30 1,15 € 34,50 € 4,49 € 38,99 € 

17 ροδάκινα κιλά 60 2,92 € 175,20 € 22,78 € 197,98 € 

18 
ςαλάτα μαροφλι 
ελλθνικό 

τεμ. 80 0,58 € 46,40 € 6,03 € 52,43 € 

19 ςζλινο ελλθνικό κιλά 15 2,21 € 33,15 € 4,31 € 37,46 € 

20 ςκόρδα ελλθνικά τεμ. 90 0,44 € 39,60 € 5,15 € 44,75 € 

21 
ςταφφλια 
ςταφίδα 
ελλθνικά 

κιλά 40 2,57 € 102,80 € 13,36 € 116,16 € 

22 τομάτεσ κιλά 340 1,55 € 527,00 € 68,51 € 595,51 € 

23 
κρεμμφδάκια 
φρζςκα 

τεμ. 150 0,49 € 73,50 € 9,56 € 
83,06 € 

φνολο 4.269,25 € 



 

Κατθγορία 4: Είδθ Αρτοποιείου Μακθτικισ Εςτίασ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ (€) ΦΠΑ % 13 ΤΝΟΛΟ 

1 Άρτοσ χωριάτικο 1 κιλοφ  κιλά 900 1,59 € 1.431,00 € 186,03 1.617,03 € 

2 
Ψσκάθηα γηα ζάληνπηηο 80 
γξ 

τεμ. 960 0,44 € 422,40 € 54,91 € 477,31 € 

φνολο 2.094,34 € 

 

 

 

 

Κατθγορία 5: Είδθ Κρεοπωλείου Μακθτικισ Εςτίασ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ ΦΠΑ % Σφνολο 

1 Κρζασ μόςχου νωπό α/ο κιλά 70 8,83 € 618,10 € 80,35 € 698,45 € 

2 Κρζασ χοιρινό νωπό α/ο κιλά 100 5,75 € 575,00 € 74,75 € 649,75 € 

3 Μπριηόλεσ χοιρινζσ νωπζσ κιλά 100 5,55 € 555,00 € 72,15 € 
627,15 € 

4 ςνίτςελ χοιρινό κιλά 70 6,73 € 471,10 € 61,24 € 532,34 € 

5 μοςχάρι λάπα (κιμάσ) κιλά 220 7,96 € 
1.751,20 

€ 
227,66 

€ 1.978,86 € 

6 κοτόπουλα νωπά κιλά 410 3,38 € 
1.385,80 

€ 
180,15 

€ 1.565,95 € 

7 λουκάνικα χωριάτικα κιλά 35 5,46 € 191,10 € 24,84 € 215,94 € 

8 
Σουβλάκια χοιρινά 80 γρ. 

νωπά 
κιλά 70 5,62 € 393,40 € 51,14 € 

444,54 € 

ςφνολο 6.712,99 € 
 

 

 

Κατθγορία 6: Είδθ ατομικισ προςταςίασ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ 
ΦΠΑ  
23% 

Σφνολο 

1 Αρβφλεσ  αςφάλειασ τεμ. 18 32,44 € 
583,92 

€ 
134,30 € 718,22 € 

2 Φόρμεσ εργαςίασ τεμ. 14 20,50 € 
287,00 

€ 
66,01 € 353,01 € 

3 
ανακλαςτικά γιλζκα υψθλισ 

διακριτικότθτασ 
τεμ. 28 2,85 € 79,80 € 18,35 € 98,15 € 

4 
Γάντια μιασ χριςθσ λάτεξ 

(ςυςκ. Των 100 τμχ) 
τεμ. 20 4,10 € 82,00 € 18,86 € 100,86 € 

5 Γάντια δερματοπάνινα τεμ. 14 2,44 € 34,16 € 7,86 € 42,02 € 

6 Γαλότςεσ τεμ. 12 7,32 € 87,84 € 20,20 € 108,04 € 

7 

Μάςκεσ θμίςεωσ προςϊπου 
προςταςίασ από αζρια και 

ςκόνθ μιασ χριςθσ (ςυςκ. 50 
τμχ.) 

τεμ. 8 4,79 € 38,32 € 8,81 € 47,13 € 



8 Μπουφάν πάρκα φωςφοριηζ τεμ. 12 20,00 € 
240,00 

€ 
55,20 € 295,20 € 

9 νιτςεράδεσ τεμ. 12 20,00 € 
240,00 

€ 
55,20 € 295,20 € 

10 
Γάντια από φφαςμα και 

νιτρίλιο 
τεμ. 14 2,03 € 28,42 € 6,54 € 34,96 € 

ςφνολο 2.092,80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Β 1. Γήμος Φιλιαηών Προζωπικό Ν.Π. ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ  

 
1 Γάια  Δβαπόξε 410 gr τεμ. 3.403 0,81 € 2.756,43 358,34 € 3.114,77 € 

φνολο   3.114,77 € 

 

 

 

 

 
 Β 2. Γήμος Φιλιαηών ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

σγκενηρωηικά ανά καηηγορία 

Α/Α Καηηγορία Γαπάνη ΦΠΑ ύνολο 

1 Δίδε Γαιαθηνθνκείνπ  1.356,55 € 178,05 € 1.534,60 € 

2 Δίδε παληνπσιείνπ 1.365,66 € 249,11 € 1.614,77 € 

3 Δίδε νπσξνπσιείνπ 1.471,17 € 191,25 € 1.662,42 € 

4 Δίδε αξηνπνηείνπ 898,80 €  116,84 € 1.015,64 € 

5 Δίδε θξενπσιείνπ 1.223,55 € 159,06 € 1.382,61 € 

ΤΝΟΛΟ 6.315,73 € 894,31 € 7.210,04 € 

 

 

 

 

Κατθγορία 1: Είδθ Γαλακτοκομείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι τιμι 

μονάδοσ 
Δαπάνθ 

ΦΠΑ 
% 

φνολο 

1 
Γαλά Ελλθνικό φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1lit) 

τεμ. 200 1,06 € 
212,00 

€ 
27,56 

€ 
239,56 

€ 

2 
Κεφαλογραβιζρα 

κιλά 30 7,07 € 
212,10 

€ 
27,57 

€ 
239,67 

€ 

3 
Τυρί φζτα ΡΟΡ  

κιλά 110 6,91 € 
760,10 

€ 
98,81 

€ 
858,91 

€ 

4 
Γιαουρτάκια 200 γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 40 0,59 € 23,60 € 3,07 € 26,67 € 

  
τυρί ζνταμ  

κιλά 25 5,27 € 
131,75 

€ 
17,13 

€ 
148,88 

€ 

5 Κρζμα γάλακτοσ μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ (ΦΡΑ 23%) 

τεμ. 10 1,70 € 17,00 € 3,91 € 20,91 € 

φνολο 1.534,60 € 

 

 



 

Κατθγορία 2: Είδθ Ραντοπωλείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΦΠΑ % 
13  

ΦΠΑ % 23 ΣΦΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 5 1,15 € 5,75 € 0,75 €   6,50 € 

2 Αλεφρι κιλά 25 1,05 € 26,25 € 3,41 €   29,66 € 

3 
Αρακάκασ κατεψυγμ. (1 
κιλοφ) 

κιλά 5 1,40 € 7,00 €   
1,61 € 8,61 € 

4 Βανίλιεσ τεμ. 10 0,29 € 2,90 €   0,67 € 3,57 € 

5 Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 42 1,05 € 44,10 €   10,14 € 54,24 € 

6 Ελαιόλαδο  ςυςκ. 5 λιτ τεμ. 10 22,58 € 225,80 € 29,35 €   255,15 € 

7 Ελιζσ χφμα κιλά 10 5,53 € 55,30 € 7,19 €   62,49 € 

8 Ζάχαρθ κιλά 12 0,87 € 10,44 € 1,36 €   11,80 € 

9 Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 5 5,30 € 26,50 €   6,10 € 32,60 € 

10 κανζλα τριμμζνθ 100 γρ. τεμ. 1 1,20 € 1,20 €   0,28 € 1,48 € 

11 κρικαράκι 500 γρ. τεμ. 50 0,55 € 27,50 €   6,33 € 33,83 € 

12 μακαρόνι κοφτό 500 γρ. τεμ. 35 0,85 € 29,75 €   6,84 € 36,59 € 

13 μακαρόνια Ν. 6 (500 γρ.) τεμ. 37 0,84 € 31,08 €   7,15 € 38,23 € 

14 Μακαρόνια Ν. 2 (500 γρ.) τεμ. 6 0,85 € 5,10 €   1,17 € 6,27 € 

15 μαρμελάδα 400 γρ. τεμ. 20 2,47 € 49,40 €   11,36 € 60,76 € 

16 μζλι 1 κιλοφ τεμ. 10 7,00 € 70,00 € 9,10 €   79,10 € 

17 
Μπζικιν μπάουντερ 
3x20γρ 

τεμ. 3 0,30 € 0,90 €   
0,21 € 1,11 € 

18 ξφδι 5 λιτρ. τεμ. 1 3,20 € 3,20 €   0,74 € 3,94 € 

19 πιπζρι μαυρο 1 κιλοφ τεμ. 1 12,00 € 12,00 €   2,76 € 14,76 € 

20 πιπζρι κόκκινο 1 κιλοφ κιλά 1 12,00 € 12,00 €   2,76 € 14,76 € 

21 ρίγανθ τριμμζνθ 1 κιλοφ τεμ. 1 9,60 € 9,60 €   2,21 € 11,81 € 

22 ρφηι καρολίνα χφμα κιλά 24 1,66 € 39,84 € 5,18 €   45,02 € 

23 ρφηι κίτρινο χφμα κιλά 10 1,62 € 16,20 € 2,11 €   18,31 € 

24 
ςπορζλαιο - 
καλαμποκζλαιο 5 λιτ. 

τεμ. 3 8,25 € 24,75 €   
5,69 € 30,44 € 

25 τοματοχυμόσ 500 γρ. τεμ. 50 0,62 € 31,00 €   7,13 € 38,13 € 

26 φακζσ χφμα κιλοφ κιλά 14 1,40 € 19,60 € 2,55 €   22,15 € 

27 φαςόλια χφμα κιλοφ κιλά 12 1,95 € 23,40 € 3,04 €   26,44 € 

28 χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 55 0,99 € 54,45 €   12,52 € 66,97 € 

29 αυγά Ελλθνικά 53-63 γρ. τεμ. 180 0,20 € 36,00 € 4,68 €   40,68 € 

30 
νερό εμφιαλωμζνο 1,5 
λιτρ. (6δεσ) 

τεμ. 90 1,32 € 118,80 € 15,44 € 
  134,24 € 

31 
καραμζλεσ μαλακζσ 1 
κιλοφ 

κιλά 8 6,20 € 49,60 €   
11,41 € 61,01 € 

32 
κφβοι (ςυμπικ. Ζωμόσ) 
ςυςκευαςία 12 τεμ. 

τεμ. 6 6,20 € 37,20 €   
8,56 € 45,76 € 

33 ταλιατζλεσ 500  γρ. τεμ. 5 0,90 € 4,50 €   1,04 € 5,54 € 

34 ντοματάκια 400 γρ. τεμ. 55 0,60 € 33,00 €   7,59 € 40,59 € 

35 ςοκολατοκρεμα 400 γρ. τεμ. 50 1,85 € 92,50 €   21,28 € 113,78 € 

36 Δθμθτριακά 375 γρ. τεμ. 35 2,20 € 77,00 €   17,71 € 94,71 € 

37 ποπ κορν χφμα κιλοφ κιλα 3  0,85 € 2,55 € 0,33 €   2,88 € 

38 
μπιςκότα τφπου πτι μπζρ 
225 γρ. 

τεμ. 45 1,10 € 49,50 €   
11,39 € 60,89 € 

φνολο 
1.614,77 

€ 



 

 

Κατθγορία 3: Είδθ Οπωροπωλείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΦΠΑ % 
13 

ΤΝΟΛΟ 

1 
αγγοφρια 
Ελλθνικά 

τεμ. 100 0,38 € 38,00 € 4,94 € 
42,94 € 

2 
αχλάδια 
κρυςτάλια 

κιλά 120 2,28 € 273,60 € 35,57 € 
309,17 € 

3 
καρότα 
ελλθνικά 

κιλά 30 0,97 € 29,10 € 3,78 € 
32,88 € 

4 
καρποφηια 
ελλθνικά 

κιλά 27 0,40 € 10,80 € 1,40 € 
12,20 € 

5 
κολοκυκάκια 
ελλθνικά 

κιλά 15 1,11 € 16,65 € 2,16 € 
18,81 € 

6 
κρεμμφδια 
ξθρά ελλθνικά 

κιλά 40 0,73 € 29,20 € 3,80 € 
33,00 € 

7 
λάχανα 
ελλθνικά 

κιλά 20 0,73 € 14,60 € 1,90 € 
16,50 € 

8 
λεμόνια 
ελλθνικά 

κιλά 10 1,19 € 11,90 € 1,55 € 
13,45 € 

9 μαϊντανόσ τεμ. 10 0,44 € 4,40 € 0,57 € 4,97 € 

10 μελιτηάνεσ  κιλά 5 1,86 € 9,30 € 1,21 € 10,51 € 

11 
μιλα ςτάρκιν 
ελλθνικά 

κιλά 150 1,46 € 219,00 € 28,47 € 
247,47 € 

12 
μπανάνεσ 
ειςαγωγισ 

κιλά 140 1,59 € 222,60 € 28,94 € 
251,54 € 

13 πατάτεσ κιλά 230 0,73 € 167,90 € 21,83 € 189,73 € 

14 
πεπόνια 
ελλθνικά 

κιλά 20 1,73 € 34,60 € 4,50 € 
39,10 € 

15 
πιπεριζσ ψιλζσ 
ελλθνικζσ 

κιλά 10 1,90 € 19,00 € 2,47 € 
21,47 € 

16 
πορτοκάλια 
ελλθνικά 

κιλά 20 0,56 € 11,20 € 1,46 € 
12,66 € 

17 
ςζλινο 
ελλθνικό 

κιλά 2 2,21 € 4,42 € 0,57 € 
4,99 € 

18 
ςκόρδα 
ελλθνικά 

τεμ. 22 0,44 € 9,68 € 1,26 € 
10,94 € 

19 
ςταφφλια 
ςταφίδα 
ελλθνικά 

κιλά 20 2,57 € 51,40 € 6,68 € 

58,08 € 

20 τομάτεσ κιλά 20 1,55 € 31,00 € 4,03 € 35,03 € 

21 
φράουλεσ 
ελλθνικζσ κες. 
500 γρ. 

τεμ. 25 2,88 € 72,00 € 9,36 € 

81,36 € 

22 ςπανάκι κιλά 10 1,55 € 15,50 € 2,02 € 17,52 € 

23 άνικοσ τεμ. 10 0,44 € 4,40 € 0,57 € 4,97 € 

24 
κρεμμφδάκια 
φρζςκα 

τεμ. 5 0,49 € 2,45 € 0,32 € 
2,77 € 

25 
φαςολάκια 
ελλθνικά 

κιλά 6 2,52 € 15,12 € 1,97 € 
17,09 € 

26 μανταρίνια κιλά 20 0,44 € 8,80 € 1,14 € 9,94 € 

27 
μαροφλι 
ελλθνικό 

τεμ. 5 0,58 € 2,90 € 0,38 € 
3,28 € 



28 κεράςια 
ελλθνικά 

κιλά 25 3,67 € 91,75 € 11,93 € 
103,68 € 

29 βερίκοκα κιλά 6 3,45 € 20,70 € 2,69 € 23,39 € 

30 
Νεκταρίνια / 
ροδακινα 
ελλθνικά 

κιλά 10 2,92 € 29,20 € 3,80 € 33,00 € 

  
1.662,42 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατθγορία 4: Είδθ Αρτοποιείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ (€) ΦΠΑ % 13 ΤΝΟΛΟ 

1 Άρτοσ χωριάτικο 1 κιλοφ  κιλά 480 1,59 € 763,20 € 99,22 € 862,42 € 

2 
Αρτοπαραςκευάςματα 

(βουτιματα) 
κιλά 20 6,78 € 135,60 € 17,63 € 153,23 € 

ςφνολο 1.015,64 € 

 

 

Κατθγορία 5: Είδθ Κρεοπωλείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ Μον. Μζτρ. Ποςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ ΦΠΑ % Σφνολο 

1 Κρζασ μόςχου νωπό α/ο κιλά 10 8,83 € 88,30 € 11,48 € 99,78 € 

2 Μπριηόλεσ χοιρινζσ νωπζσ κιλά 35 5,55 € 194,25 € 25,25 € 
219,50 € 

3 μοςχάρι λάπα (κιμάσ) κιλά 80 7,96 € 636,80 € 82,78 € 719,58 € 

4 κοτόπουλα νωπά κιλά 90 3,38 € 304,20 € 39,55 € 343,75 € 

ςφνολο 1.382,61 € 

 

 

 
Β 2. Γήμος Φιλιαηών ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΓΗΑΓΑ 

σγκενηρωηικά ανά καηηγορία 

Α/Α Καηηγορία Γαπάνη ΦΠΑ ύνολο 

1 Δίδε Γαιαθηνθνκείνπ  652,40 € 86,51 € 738,91 € 

2 Δίδε παληνπσιείνπ 779,32 € 147,03 € 926,35 € 

3 Δίδε νπσξνπσιείνπ 796,28 € 103,52 € 899,80 € 

4 Δίδε αξηνπνηείνπ 258,60 € 33,62 € 292,22 € 

5 Δίδε θξενπσιείνπ 482,51 € 62,73 € 545,24 € 

ΤΝΟΛΟ 2.969,11 € 433,41 € 3.042,52 € 

 
     

 
 
 
 
 
 

  

 



Κατθγορία 1: Είδθ Γαλακτοκομείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα Ενδ/κι τιμι μονάδοσ Δαπάνθ ΦΠΑ % φνολο 

1 Κεφαλογραβιζρα κιλά 15 7,07 € 106,05 € 13,79 € 119,84 € 

2 Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 55 6,91 € 380,05 € 49,41 € 429,46 € 

3 
Γιαουρτάκια 200 γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 20 0,59 € 11,80 € 1,53 € 13,33 € 

4 Κρζμα γάλακτοσ μικρζσ ςυςκευαςίεσ 
(ΦΡΑ 23%) 

τεμ. 10 1,70 € 17,00 € 3,91 € 20,91 € 

5 
Γαλά Ελλθνικό φρζςκο πλιρεσ 3,5% 
λιπαρά (1lit) 

τεμ. 80 1,06 € 84,80 € 11,02 € 95,82 € 

6 τυρί ζνταμ κιλά 10 5,27 € 52,70 € 6,85 € 59,55 € 

φνολο 738,91 € 

 

Κατθγορία 2: Είδθ Ραντοπωλείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι τιμι 
μονάδοσ (€) 

Δαπάνθ (€) ΦΠΑ % 13  ΦΠΑ % 23 ΣΦΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 3 1,15 € 3,45 € 0,45 €   3,90 € 

2 Αλεφρι που φουςκϊνει κιλά 15 1,10 € 16,50 € 2,15 €   18,65 € 

3 
Αρακάκασ κατεψυγμ. (1 
κιλοφ) 

κιλά 5 1,40 € 7,00 €   
1,61 € 8,61 € 

4 Βανίλιεσ τεμ. 5 0,29 € 1,45 €   0,33 € 1,78 € 

5 Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 20 1,05 € 21,00 €   4,83 € 25,83 € 

6 Ελαιόλαδο  ςυςκ. 5 λιτ τεμ. 5 22,58 € 112,90 € 14,68 €   127,58 € 

7 Ελιζσ χφμα κιλά 5 5,53 € 27,65 € 3,59 €   31,24 € 

8 Ζάχαρθ κιλά 8 0,87 € 6,96 € 0,90 €   7,86 € 

9 κανζλα τριμμζνθ 100 γρ. τεμ. 2 1,20 € 2,40 €   0,55 € 2,95 € 

10 κορν φλάουερ τεμ. 10 0,70 € 7,00 €   1,61 € 8,61 € 

11 κρικαράκι 500 γρ. τεμ. 20 0,55 € 11,00 €   2,53 € 13,53 € 

12 μακαρόνι κοφτό 500 γρ. τεμ. 20 0,85 € 17,00 €   3,91 € 20,91 € 

13 μακαρόνια Ν. 10 (500 γρ.) τεμ. 27 0,84 € 22,68 €   
5,22 € 27,90 € 

14 Μακαρόνια Ν. 2 (500 γρ.) τεμ. 10 0,85 € 8,50 €   1,96 € 10,46 € 

15 μαρμελάδα 400 γρ. τεμ. 12 2,47 € 29,64 €   6,82 € 36,46 € 

16 μζλι 1 κιλοφ τεμ. 6 7,00 € 42,00 € 5,46 €   47,46 € 

17 Μπζικιν μπάουντερ 3x20γρ τεμ. 3 0,30 € 0,90 €   
0,21 € 1,11 € 

18 ξφδι 5 λιτρ. τεμ. 1 3,20 € 3,20 €   0,74 € 3,94 € 

19 πιπζρι μαυρο 1 κιλοφ τεμ. 1 12,00 € 12,00 €   2,76 € 14,76 € 

20 πιπζρι κόκκινο 1 κιλοφ κιλά 1 12,00 € 12,00 €   2,76 € 14,76 € 

21 ρίγανθ τριμμζνθ 1 κιλοφ τεμ. 1 9,60 € 9,60 €   2,21 € 11,81 € 

22 ρφηι νυχάκι χφμα κιλά 10 1,62 € 16,20 € 2,11 €   18,31 € 

23 ρφηι πιλάφι χφμα κιλά 10 1,62 € 16,20 € 2,11 €   18,31 € 

24 ςόδα μαγ. Συςκ. 350 γρ. τεμ. 1 1,00 € 1,00 €   0,23 € 1,23 € 

25 
ςπορζλαιο - καλαμποκζλαιο 
5 λιτ. 

τεμ. 2 8,25 € 16,50 €   
3,80 € 20,30 € 

26 τοματοχυμόσ 500 γρ. τεμ. 30 0,62 € 18,60 €   4,28 € 22,88 € 

27 φακζσ χφμα κιλοφ κιλά 10 1,40 € 14,00 € 1,82 €   15,82 € 

28 φαςόλια χφμα κιλοφ κιλά 10 1,95 € 19,50 € 2,54 €   22,04 € 

29 χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 30 0,99 € 29,70 €   6,83 € 36,53 € 



30 αυγά Ελλθνικά 53-63 γρ. τεμ. 90 0,20 € 18,00 € 2,34 €   20,34 € 

31 καραμζλεσ μαλακζσ 1 κιλοφ κιλά 5 6,20 € 31,00 €   
7,13 € 38,13 € 

32 
κφβοι (ςυμπικ. Ζωμόσ) 
ςυςκευαςία 12 τεμ. 

τεμ. 2 6,20 € 12,40 €   
2,85 € 15,25 € 

33 ταλιατζλεσ 500  γρ. τεμ. 10 0,90 € 9,00 €   2,07 € 11,07 € 

34 τοματάκια 400 γρ. τεμ. 30 0,60 € 18,00 €   4,14 € 22,14 € 

35 ςοκολατοκρεμα 400 γρ. τεμ. 25 1,85 € 46,25 €   10,64 € 56,89 € 

36 Δθμθτριακά 375 γρ. τεμ. 20 2,20 € 44,00 €   10,12 € 54,12 € 

37 ποπ κορν χφμα κιλοφ κιλα 2  0,85 € 1,70 € 0,22 €   1,92 € 

38 αμμωνία 30 γρ. τεμ. 5 0,60 € 3,00 €   0,69 € 3,69 € 

39 
μπιςκότα τφπου πτι μπζρ 
225 γρ. 

τεμ. 30 1,10 € 33,00 €   
7,59 € 40,59 € 

40 κζτςαπ 500 γρ. τεμ. 5  2,21 € 11,05 €   2,54 € 13,59 € 

41 μουςτάρδα 500 γρ. τεμ. 5 1,99 € 9,95 €   2,29 € 12,24 € 

42 
ηαμπόν - πάριηα κιλοφ κιλοφ  

κιλά 4 6,76 € 27,04 € 3,52 € 
  30,56 € 

43 μοςχοκάρυδο τεμ. 5 1,33 6,65 €   1,53 € 8,18 € 

44 μπαχάρι (τριμμζνο) τεμ. 5 0,35 1,75 €   0,40 € 2,15 € 

φνολο 
926,35 

€ 

 

 

Κατθγορία 3: Είδθ Οπωροπωλείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ (€) ΦΠΑ % 13 ΤΝΟΛΟ 

1 αγγοφρια Ελλθνικά τεμ. 50 0,38 € 19,00 € 2,47 € 
21,47 € 

2 αχλάδια κρυςτάλια κιλά 50 2,28 € 114,00 € 14,82 € 
128,82 € 

3 καρότα ελλθνικά κιλά 10 0,97 € 9,70 € 1,26 € 
10,96 € 

4 
καρποφηια 
ελλθνικά 

κιλά 10 0,40 € 4,00 € 0,52 € 
4,52 € 

5 
κολοκυκάκια 
ελλθνικά 

κιλά 5 1,11 € 5,55 € 0,72 € 
6,27 € 

6 
κρεμμφδια ξθρά 
ελλθνικά 

κιλά 25 0,73 € 18,25 € 2,37 € 
20,62 € 

7 λάχανα ελλθνικά κιλά 10 0,62 € 6,20 € 0,81 € 
7,01 € 

8 λεμόνια ελλθνικά κιλά 6 1,19 € 7,14 € 0,93 € 
8,07 € 

9 μελιντηάνεσ κιλά 5 1,86 € 9,30 € 1,21 € 10,51 € 

10 μαϊντανόσ τεμ. 5 0,44 € 2,20 € 0,29 € 2,49 € 

11 
μιλα ςτάρκιν 
ελλθνικά 

κιλά 75 1,46 € 109,50 € 14,24 € 
123,74 € 

12 
μπανάνεσ 
ειςαγωγισ 

κιλά 70 1,59 € 111,30 € 14,47 € 
125,77 € 

13 
νεκταρίνια / 
ροδάκιναελλθνικά 

κιλά 8 2,92 € 23,36 € 3,04 € 

26,40 € 

14 πατάτεσ κιλά 130 0,73 € 94,90 € 12,34 € 107,24 € 



15 πεπόνια ελλθνικά κιλά 10 1,73 € 17,30 € 2,25 € 
19,55 € 

16 
πιπεριζσ ψιλζσ 
ελλθνικζσ 

κιλά 5 1,90 € 9,50 € 1,24 € 
10,74 € 

17 
πορτοκάλια 
ελλθνικά 

κιλά 10 0,56 € 5,60 € 0,73 € 
6,33 € 

18 
ςαλάτα μαροφλι 
ελλθνικό 

τεμ. 15 0,58 € 8,70 € 1,13 € 

9,83 € 

19 ςζλινο ελλθνικό κιλά 2 2,21 € 4,42 € 0,57 € 
4,99 € 

20 ςκόρδα ελλθνικά τεμ. 15 0,44 € 6,60 € 0,86 € 
7,46 € 

21 
ςταφφλια ςταφίδα 
ελλθνικά 

κιλά 5 2,57 € 12,85 € 1,67 € 

14,52 € 

22 
φράουλεσ 

ελλθνικζσ κες. 500 
γρ. 

τεμ. 10 2,88 € 28,80 € 3,74 € 

32,54 € 

23 ςπανάκι κιλά 10 1,55 € 15,50 € 2,02 € 17,52 € 

24 άνικοσ τεμ. 10 0,44 € 4,40 € 0,57 € 4,97 € 

25 
κρεμμφδάκια 

φρζςκα 
τεμ. 10 0,49 € 4,90 € 0,64 € 

5,54 € 

26 
φαςολάκια 

ελλθνικά 
κιλά 3 2,52 € 7,56 € 0,98 € 

8,54 € 

27 κεράςια ελλθνικά κιλά 15 3,67 € 55,05 € 7,16 € 
62,21 € 

28 βερίκοκα κιλά 8 3,45 € 27,60 € 3,59 € 31,19 € 

29 μανταρίνια κιλά 15 0,44 6,60 € 0,86 € 7,46 € 

30 τομάτεσ κιλά 30 1,55 € 46,50 € 6,05 € 52,55 € 

φνολο 899,80 € 

 

 

Κατθγορία 4: Είδθ Αρτοποιείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ (€) ΦΠΑ % 13 ΤΝΟΛΟ 

1 Άρτοσ χωριάτικο 1 κιλοφ  κιλά 120 1,59 € 190,80 € 24,80 € 215,60 € 

2 
Αρτοπαραςκευάςματα 

(βουτιματα) 
κιλά 10 6,78 € 67,80 € 8,81 € 76,61 € 

ςφνολο 292,22 € 

 

 

Κατθγορία 5: Είδθ Κρεοπωλείου ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟ Μον. Μζτρ. Ποςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ ΦΠΑ % Σφνολο 

1 Κρζασ μόςχου νωπό α/ο κιλά 18 8,83 € 158,94 € 20,66 € 179,60 € 

2 Μπριηόλεσ χοιρινζσ νωπζσ κιλά 15 5,55 € 83,25 € 10,82 € 
94,07 € 

3 μοςχάρι λάπα (κιμάσ) κιλά 20 7,96 € 159,20 € 20,70 € 179,90 € 

4 κοτόπουλα νωπά κιλά 24 3,38 € 81,12 € 10,55 € 91,67 € 

ςφνολο 545,24 € 



 

 
Β 3. Γήμος Φιλιαηών ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ ΚΑΠΖ 

σγκενηρωηικά ανά καηηγορία 

Α/Α Καηηγορία Γαπάνη ΦΠΑ ύνολο 

1 Δίδε παληνπσιείνπ 
222,43 € 

 
46,80 € 

 
269,23 € 

 

2 Δίδε Αξηνπνηείνπ 271,20 € 35,26 € 306,46 € 

  
493,63 € 82,06 € 575,69 € 

 

 

 

Κατθγορία 2: Είδθ Ραντοπωλείου ΚΑΡΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι τιμι 
μονάδοσ (€) 

Δαπάνθ (€) ΦΠΑ % 13  ΦΠΑ % 23 ΣΦΝΟΛΟ 

1 Ελαιόλαδο  ςυςκ. 5 λιτ τεμ. 1 22,58 € 22,58 € 2,94 €   25,52 € 

2 Ζάχαρθ κιλά 15 0,87 € 13,05 € 1,70 €   14,75 € 

3 ξφδι 5 λιτρ. τεμ. 1 3,20 € 3,20 €   0,74 € 3,94 € 

4 πορτοκαλάδεσ (ςυςκ. 24) τεμ. 4 10,73 € 42,92 €   9,87 € 52,79 € 

5 κόλεσ (ςυςκ. 24) τεμ. 4 10,73 € 42,92 €   9,87 € 52,79 € 

6 λεμονάδεσ (ςυςκ. 24) τεμ. 4 10,73 € 42,92 €   9,87 € 52,79 € 

7 ςπραϊτ (ςυςκ. 24) τεμ. 4 10,73 € 42,92 €   9,87 € 52,79 € 

8 
νερό εμφιαλωμζνο 1,5 λιτρ. 
(6δεσ) 

τεμ. 6 1,32 € 7,92 € 1,03 €   
8,95 € 

9 χαμομιλι (ςυςκ. 10 τμχ) τεμ. 5 0,80 € 4,00 €   0,92 € 4,92 € 

φνολο 
269,23 

€ 

 

Κατθγορία 4: Είδθ Αρτοποιείου ΚΑΡΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ (€) ΦΠΑ % 13 ΤΝΟΛΟ 

1 
Αρτοπαραςκευάςματα 

(βουτιματα) 
κιλά 40 6,78 € 271,20 € 35,26 € 306,46 € 

ςφνολο 306,46 € 

 

 
 Γ. Γήμος Φιλιαηών ΝΔΚΔΓΖΦ 

σγκενηρωηικά ανά καηηγορία 

Α/Α Καηηγορία Γαπάνη ΦΠΑ ύνολο 

1 Δίδε Γαιαθηνθνκείνπ 16,20 0,21 16,41 € 

2 Δίδε παληνπσιείνπ 251,80 54,85 306,65 € 

ΤΝΟΛΟ 268,00 55,06 323,06 € 

 

Κατθγορία 1: Είδθ Γαλακτοκομείου ΝΕΚΕΔΗΦ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα Ενδ/κι τιμι μονάδοσ Δαπάνθ ΦΠΑ 13 % φνολο 

1 
Γάια  Δβαπόξε 410 
gr 

τεμ. 20 0,81 € 16,20 0,21 16,41 

φνολο 16,41 

 

 

 

 



Κατθγορία 2: Είδθ Ραντοπωλείου ΝΕΚΕΔΗΦ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςότθτα 
Ενδ/κι τιμι 
μονάδοσ (€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΦΠΑ % 13  ΦΠΑ % 23 ΣΦΝΟΛΟ 

1 καφζσ ελλθνικό κιλά 15 8,90 € 133,50 €   
30,71 € 

164,21 
€ 

2 καφζσ φίλτρου κιλά 10 5,30 € 53,00 €   12,19 € 65,19 € 

3 Ζάχαρθ κιλά 20 0,87 € 17,40 € 2,26 €   19,66 € 

4 
νερό εμφιαλωμζνο 0,5 
λιτρ. (24δεσ) 

τεμ. 5 2,65 € 13,25 € 1,72 € 
  14,97 € 

5 χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 35 0,99 € 34,65 €   7,97 € 42,62 € 

  
306,65 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

  

 
 
 

 

 
 
 

 
ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ηροθίμων και ειδών αηομικής προζηαζίας εργαηοηετνικού προζωπικού για ηις ανάγκες ηων σπηρεζιών ηοσ Γήμοσ 

Φιλιαηών, ηης Μαθηηικής Δζηίας Φιλιαηών και ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. με ηην επωνσμία ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ και ΝΔΚΔΓΖΦ, για ηο έηος 2016» 
 

Σ Η Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Σεο επηρείξεζεο ………………………………………………...……….., έδξα ……………………..…......., νδόο ………….………..……………. 

αξηζκόο ………………………………, ηειέθσλν …………………..………....………..………., fax …………………………………………………… 

Δπί ηων ζσνολικών καθαρών ποζών (ανά καηηγορία) ηοσ προϋπολογιζμού ηης Μελέηης. 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

 

Α. Γήμος Φιλιαηών (Μαθηηική εζηία & Τπηρεζίες Γήμοσ) 

Α/Α Καηηγορία 

 
ΠΡΟΤΠ/ΗΜΟ ΣΗΜΩΝ 

ΜΔΛΔΣΖ  ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ 

ΑΡΗΘ/ΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 Δίδε Γαιαθηνθνκείνπ 11.317,64 € ………%   

2 Δίδε παληνπσιείνπ 8.370,49 € ………%   

3 Δίδε νπσξνπσιείνπ 3.778,10 € ………%   

4 Δίδε αξηνπνηείνπ 1.853,40 € ………%   

5 Δίδε θξενπσιείνπ 5.940,70 € ………%   

6 Δίδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο 1.701,46 € ……....% 
 

   
  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Β. ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ 

Α/Α Καηηγορία 

 
ΠΡΟΤΠ/ΗΜΟ ΣΗΜΩΝ 

ΜΔΛΔΣΖ ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ 

ΑΡΗΘ/ΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 Δίδε Γαιαθηνθνκείνπ 4.765,38 € ………% 
 

2 Δίδε παληνπσιείνπ 2.367,41 € ………%   

3 Δίδε νπσξνπσιείνπ 2.267,45 € ………%   

4 Δίδε αξηνπνηείνπ 1.428,60 € ………%   

5 Δίδε θξενπσιείνπ 1.706,06 € ………%   

   
  

 

 

 

 

 

 

 



Β. ΝΔΚΔΓΖΦ 

Α/Α Καηηγορία 

 
ΠΡΟΤΠ/ΗΜΟ ΣΗΜΩΝ 
ΜΔΛΔΣΖ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ 

ΑΡΗΘ/ΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 Δίδε Γαιαθηνθνκείνπ 16,20 ………% 
 

2 Δίδε παληνπσιείνπ 251,80 ………%   

   
  

Σο Φ.Π.Α για ηα παραπάνω είδη είναι 13% 23%                                       Φιλιάηες, …..…../………../2016 

  

                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

                                                                                                                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΡΩΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ.: Ελ. Βενιηζλου 8 
 463 00  Φιλιάτεσ 
 Τθλ.:  2664 3 60100  
FAX: .: 2664 0 22989 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

α) Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα δηαθόξσλ ηξνθίκσλ θαη εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ. β) Σόπνη παξάδνζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο νξίδνληαη: ν ρώξνο πνπ ζηεγάδνληαη νη 

ππεξεζίεο θαζεκεξηλόηεηαο, ην Δξγαηνηερληθό Πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ, ε  Μαζεηηθή Δζηία Φηιηαηώλ, ηεο ΝΔΚΔΓΗΦ, ν Παηδηθόο 

ηαζκόο (Φηιηαηώλ – αγηάδαο), ΚΑΠΗ θαζώο θαη ην θηήξην ηνπ ΟΚΠΠΠΑΓΗΦ  θαη  ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ. Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ 

ησλ ηξνθίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνπο αλσηέξσ ηόπνπο παξάδνζεο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

γ) Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  52.501,53  €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η πξνκήζεηα δηέπεηαη από: 

1) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ». 

2) Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ».. 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 «ύζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο-Ρύζκηζε ζεκάησλ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπώλ δεηεκάησλ 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο" 

6) Σελ αξηζκ. 167/23-09-2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο  β)Σερληθή πεξηγξαθή  γ)Πξνϋπνινγηζκόο 

θαη ηηκνιόγην ηεο πξνζθνξάο. δ) πγγξαθή ππνρξεώζεσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 1% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο. πκκεηέρσλ πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα είδε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, πξνζθνκίδεη εγγύεζε 

ζπκκεηνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο (ρσξίο ην ΦΠΑ) ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

Γηα όια ηα είδε ηξνθίκσλ, ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό (%)  έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ζηαζεξό θαη ακεηάβιεην θαη ηζρύεη γηα 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ ππόθεηηαη γηα θαλέλα ιόγν ζε αλαζεώξεζε. 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθό έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ  ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ θαη εθόζνλ ε 

επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηώζεη θαλέλα πξόβιεκα σο πξνο ηελ πνηόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ θαη εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο 

εθδώζεη ην ηηκνιόγην θαη πξνζθνκίζεη ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ ηξνθίκσλ είλαη ηκεκαηηθή, ζα εθδίδεηαη ηηκνιόγην ηνπ πξνκεζεπηή είηε ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ηεο 

θάζε θνξά πνζόηεηαο, είηε ην αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ.  

ΑΡΘΡΟ 6 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε 

ζρεηηθή ζύκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειόηεηα απηνύ θαη ζπκκόξθσζε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απηέο ησλ επηζήκσλ θξαηηθώλ θνξέσλ. Δθόζνλ πξνθύςεη αθαηαιιειόηεηα όιεο ή κέξνπο ηεο πνζόηεηαο ηνπ 

θάζε είδνπο ηξνθίκνπ ή εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηήο. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε από ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή πξνκήζεηαο ζε τρονικό διάζηημα δύο (2) 

ημερών λα πξνκεζεύζεη ην Γήκν κε ηελ παξαγγειζείζα πνζόηεηα, εκηός από ην θξέζθν γάια,  ηα είδε θξενπσιείνπ, ηα ζνπβιάθηα, ηα 

πνπιεξηθά,  ηα είδε ηρζπνπσιείνπ θαη ην ςσκί ησλ νπνίσλ ε παξάδνζε ηνπο ζα γίλεηαη ηελ επόκελε κέξα ηεο  παξαγγειίαο.  

Δάλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζόηεηαο πέξαλ ηεο νξηζζείζεο 

πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ ε θαζπζηέξεζε δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο εξγάζηκεο (3) εκέξεο, ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη πξνο ηελ Τπεξεζία σο 

πνηληθή ξήηξα πνζνζηό δπόκηζη ηνηο εθαηό (2,5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. 

Γηα θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ ηξηώλ (3) εκεξώλ, ηνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο 

ηνπ ηξνθίκνπ πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. 

Η πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη παξαθξαηείηαη από ηνλ πξώην ινγαξηαζκό πιεξσκήο 

ή από ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 



 

ΑΡΘΡΟ 8 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο ή ζε αλσηέξα βία, ε πξνζεζκία παξάδνζεο 

παξαηείλεηαη γηα ηόζν ρξόλν όζν ζα δηαξθεί ην από ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο, ή από αλσηέξα βία θώιπκα ηνπ αλαδόρνπ, ν νπνίνο όκσο 

δελ δηθαηνύηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα 

θεξπρζεί έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιόθιεξν ην πνζό ηεο εγγύεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ο θάζε δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ηνπ θάζε είδνπο ηξνθίκνπ. Η πξνκήζεηα γηα 

θάζε είδνο ζεσξείηαη εληαία θαη όπνηνο δηαγσληδόκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζόηεηαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

Ο θάζε δηαγσληδόκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ησλ ηξνθίκσλ ηεο κειέηεο είηε γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο ζα αθνξά ην ζύλνιν ηεο θάζε θαηεγνξίαο. 

Η Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαθπξώζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην ζύλνιν ησλ ηξνθίκσλ είηε ζε έλα δηαγσληδόκελν, ε 

πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε νηθνλνκηθόηεξε, είηε ζε πεξηζζνηέξνπο πξνκεζεπηέο, ε πξνζθνξά ησλ νπνίσλ θξίζεθε νηθνλνκηθόηεξε γηα 

θάζε θαηεγνξία ηξνθίκσλ. 

ΑΡΘΡΟ 10 

1. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη όηη ηα ηξόθηκα ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ επηζήκσλ θξαηηθώλ θνξέσλ ηξνθίκσλ, ζα έρνπλ ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη όξνη απηνί, είλαη 

απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη όηη είλαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα θαηαλάισζε. 

2. Η Τπεξεζία δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ' αληηθαηαζηήζεη, ύζηεξα από αίηεζε ηεο Τπεξεζίαο θάζε πνζόηεηα 

ηξνθίκνπ πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε δύν εξγάζηκεο (2) εκέξεο, αθόηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηώζεσλ. 

Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη απνζηνιήο ζηελ Τπεξεζία ησλ λέσλ ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

3. Δθόζνλ από ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ πξνθιήζεθαλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία όζσλ ηα θαηαλάισζαλ, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύληαη λα αλαιάβεη όιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε από ηα αθαηάιιεια ηξόθηκα, 

επηθπιαζζόκελεο ηεο Τπεξεζίαο λα αζθήζεη θαη άιια δηθαηώκαηα ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε όιεο ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο. Δπίζεο, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ηνπ 

επηβιεζεί πξόζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε πξνο ηελ Τπεξεζία γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο 

δελ θαηαβάιεη ην πξόζηηκν θεξύζζεηαη έθπησηνο, κε όιεο ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο. 

4. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππόηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, κε όιεο ηηο λόκηκεο 

ζπλέπεηεο. 

5. Ο αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη θαη λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο από ην 

ηκήκα πξνκεζεηώλ.  

ΑΡΘΡΟ 11 

 Αηπρήκαηα, δεκηέο, θόξνη, ηέιε, έμνδα δεκνζίεπζεο, ραξηόζεκα, βαξύλνπλ όια ηνλ αλάδνρν θαη κόλν απηόλ ρσξίο θακηά 

επζύλε θαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. Σνλ ίδην βαξύλεη θαη ε θξάηεζε 2% ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ. (1,5% ππέξ ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. θαη 0,5% ππέξ ηνπ 

Σ.Π.Γ.Τ) θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θξάηεζε ηζρύεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 
 

Φιλιάηες, 16 Μαΐοσ 2016 
 

                    Ο  ΤΝΣΑΞΑ                                                                                       ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
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