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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

& ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ETH 2023-2024 και συγκεκριμένα για τα είδη των ομάδων Γ,Δ,Ε και Η της 

32152/01-07-2022 προηγούμενης διακήρυξης του Δήμου Βέροιας 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 520.909,50€ (χωρίς ΦΠΑ ),67.718,24 (ΦΠΑ13%), 

588.627,74 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) 

Αναλυτικότερα: 

Γ) Γαλακτοκομικά προϊόντα 

Δ) Είδη κρεοπωλείου 

Ε) Είδη ιχθυοπωλείου 

Η) Γάλα 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ι. Τεχνική έκθεση 

ΙΙ. Ποσοτική καταγραφή γάλακτος 

ΙΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές 

ΙV Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

            ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

            Μητροπόλεως 46- Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ 

                                      

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

      

                    

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του 

Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό  

43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’)  «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των 

δομών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε 

και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. 

τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. 

πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των 

Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

Και το γεγονός ότι την υπ.αριθμ 541/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της συνεδρίασης που 

πραγματοποιήθηκε στις 15-11-2022 περί της ματαίωσης της διαδικασίας για την προμήθεια ειδών της 

Ομάδων: ΟΜΑΔΑ Γ΄- «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», ΟΜΑΔΑ Δ- «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»,  

ΟΜΑΔΑ Ε- «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» και ΟΜΑΔΑ Η – «Γάλα» και επανάληψη της διαδικασίας για την 

προμήθεια ειδών ανωτέρω Ομάδων με τους καινούριους όρους και συγκεκριμένα με αύξηση  του 

προϋπολογισμού λόγω άγονης διαδικασίας για ανωτέρω ομάδων. 

Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εξής προμήθειες: 

Α. του Δήμου Βέροιας και Πρόνοιας : 

1.  γάλακτος που χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό, σύμφωνα  με  την  αρ. 43726/07.06.2019 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) όπως αυτή τροποποιήθηκε, για τα έτη 2023-2024, 

Β. του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου» (ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ.):  

1. ειδών τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών του βρεφονηπιακού σταθμού, για τα έτη 2023-

2024,  

2.  γάλακτος που χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό, σύμφωνα  με  την  αρ. 43726/07.06.2019 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) όπως αυτή τροποποιήθηκε, για τα έτη 2023-2024,  

Γ.  του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής 

Αγωγής Δήμου Βέροιας (Κ.Α.Π.Α): 

1.  ειδών τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΗΦΗ, 

Αλληλεγγύης, Αθλητισμού  για τα έτη 2023-2024,  

 

 Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και συγκεκριμένα για τα είδη 

των ομάδων Γ,Δ,Ε και Η της 32152/01-

07-2022 προηγούμενης διακήρυξης του 

Δήμου Βέροιας ΤΟΥΣ, ΓΙΑ TA ETH 

2023- 2024 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  

: 520.909,50€ (χωρίς ΦΠΑ ),67.718,24 

(ΦΠΑ13%), 

588.627,74 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
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2. γάλακτος που χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό, σύμφωνα  με  την  αρ. 43726/07.06.2019 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) όπως αυτή τροποποιήθηκε, για τα έτη 2023-2024. 

Δ.  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (Κ.Ε.Π.Α):  γάλακτος που 

χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό, σύμφωνα  με  την  αρ. 43726/07.06.2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

2208/08.06.2019 τεύχος B’) όπως αυτή τροποποιήθηκε, για τα έτη 2023-2024. 

 

Η προμήθεια θα γίνει με την καινούρια διαδικασία προηγούμενης διακήρυξης υπ.αρίθμ. 32152/01-07-2022 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού, συστ.αριθμ.163010 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας για τα 

ελαιόλαδα και τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή  για τα 

υπόλοιπα είδη. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  τις διατάξεις 

του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012) που  

κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-1-2013), καθώς και την αρ. 3/11545/26-3-2013  εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2023 και 2024  των  

ανωτέρω  φορέων ξεχωριστά  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους τους.  

Συγκεκριμένα:  

Α. Για το Δήμο Βέροιας θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: 

 

 

α/α 

Κ.Α 
ΤΊΤΛΟΣ Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ποσό 

προϋπ/σμού 

έτους 2023 με 

ΦΠΑ 

Ποσό 
προϋπ/σμού 

έτους 2024 με 

ΦΠΑ 

 

Ποσό 
προϋπ/σμού 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Ανά έτος 

ΦΠΑ 
13% 

Ανά έτος   

Ποσό 
προϋπ/σμού  
2023-2024 

Με ΦΠΑ 

     1 
10.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

6.525,75 € 6.525,75 € 5.775,00 € 750,75 € 13.051,50 € 

2 
15.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

57.545,25 € 57.545,25 € 50.925,00 € 6.620,25 € 115.090,50 € 

3   
20.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

57.070,65 € 57.070,65 € 50.505,00 € 6.565,65 € 114.141,30 € 

4 
25.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

1.377,19 € 1.377,19 € 1.218,75 € 158,44 € 2.754,38 € 

5 
30.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

18.687,38 € 18.687,38 € 16.537,50 € 2.149,88 € 37.374,75 € 

6 
35.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

14.414,28 € 14.414,28 € 12.756,00 € 1.658,28 € 28.828,56 € 

7 
45.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

1.695,00 € 1.695,00 € 1.500,00 € 195,00 € 3.390,00 € 

8 

50.6063.001 Παροχή γάλακτος 
εργατοτεχνικού 
προσωπικού 

3.813,75 € 3.813,75 € 3.375,00 € 438,75 € 7.627,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 161.129,24 € 161.129,24 € 87.456,58 € 11.369,36 € 322.258,49 €  

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
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Β.  Για το ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. για την προμήθεια ειδών τροφίμων των ομάδων Γ,Δ,Ε,Η θα βαρύνει τον ΚΑ 

02.15.6481 , 02.15.6063.002 με το ποσό των 25.630,00 € (χωρίς ΦΠΑ),3.331,90 € (ΦΠΑ 13%) 

28.961,90 € (συμπληρωμένου ΦΠΑ 13%)  για τα έτη 2023 και 2024. 

Γ. Για την Κ.Α.Π.Α για την προμήθεια ειδών τροφίμων των ομάδων Γ,Δ,Ε,Η, θα βαρύνει των ΚΑ 

02.15.6063.002 , 02.15.6481.003  με το ποσό των 206.870,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 233.763,10€ € 

(συμπληρωμένου ΦΠΑ 13%)  για τα έτη 2023 και 2024 

  Δ. Για την Κ.Ε.Π.Α. για την προμήθεια ειδών τροφίμων της ομάδας Η θα βαρύνει τον ΚΑ 60-02-099 

με το ποσό των 3.225,00€ (χωρίς ΦΠΑ),419,25 (ΦΠΑ 13%) και 3.644,25 (συμπληρωμένου ΦΠΑ 

13%)  για τα έτη 2023 και 2024 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό  43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος 

B’)  «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «στους εργαζόμενους 

στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας επίσης παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε 

ημερήσια βάση». 

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε ημερήσια βάση, για τις μέρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες του 

δήμου, σε συγκεκριμένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου των υπαλλήλων, ύστερα από συνεννόηση με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, σε χώρους τους οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες 

του δήμου. Για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα, 

σε χώρους τους οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες τους. Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον δήμο και 

τα νομικά πρόσωπα με ψυγεία ποσότητας και μεγέθους τέτοιου, ώστε να αντιστοιχεί στην προμηθευόμενη 

ποσότητα και στα αντίστοιχα ζητούμενα σημεία παράδοσης. 

Αναλυτικά η προμήθεια γάλακτος για το Δήμο Βέροιας και τα νομικά πρόσωπα έχει ως εξής: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024 

 

Για το Δήμο Βέροιας για τα έτη 2023-2024 

α/α 

Κ.Α 
ΤΊΤΛΟΣ Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ποσό 
προϋπ/σμού 
έτους 2023 - 
2024 λίτρα 

Ποσό 

προϋπ/σμού 

έτους 2023 με 

ΦΠΑ 

Ποσό 
προϋπ/σμού 

έτους 2024 με 

ΦΠΑ 

 

Ποσό 
προϋπ/σμού  
2023-2024 

Με ΦΠΑ 

     1 
10.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 7.700 

6.525,75 € 6.525,75 € 13.051,50 € 

2 
15.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 67.900 

57.545,25 € 57.545,25 € 115.090,50€ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
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3   
20.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 67.340 

57.070,65 € 57.070,65 € 114.141,30€ 

4 
25.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 1.625 

1.377,19 € 1.377,19 € 2.754,38 € 

5 
30.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 22.050 

18.687,38 € 18.687,38 € 37.374,75 € 

6 
35.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 17.008 

14.414,28 € 14.414,28 € 28.828,56 € 

7 
45.6063.001 Παροχή γάλακτος 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού 2.000 

1.695,00 € 1.695,00 € 3.390,00 € 

8 

50.6063.001 Παροχή γάλακτος 
εργατοτεχνικού 
προσωπικού 4.500 

3.813,75 € 3.813,75 € 7.627,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 190.123 
 161.129,24 € 

 
161.129,24 € 

 
322.258,49 € 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΑ για τα έτη 2023-2024 

1

Γάλα φρέσκο 1 λίτρου 

νηπίων τεμάχιο 3000 3000 6000 1,5 9.000,00 €

9.000,00 €

1

Γάλα φρέσκο 1 λίτρου 

προσωπικού τεμάχιο 20570 20570 41140 1,5 61.710,00 €

61.710,00 €

47140

70.710,00 €
13% 9.192,30 €

79.902,30 €

                        ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ M.M

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023-2024

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 15.6481.001

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 15.6063 

                                                       ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ για τα έτη 2023-2024 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

2021 - 

ΔΗΒΡΕΣΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

2022 - 

ΔΗΒΡΕΣΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023-2024 

ΔΗΒΡΕΣΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1 
Γάλα φρέσκο 1 

λίτρου προσωπικού 
λίτρα 2.400,0 2.400,0 4.800 1,5 € 7.200,00 € 

                                                        ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 
      7.200,00 € 

                                                    ΦΠΑ  13%     936,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   8.136,00 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ με ΦΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με 

ΦΠΑ για 2023 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με 

ΦΠΑ για 2024 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με 

ΦΠΑ για 2023 - 2024 

1 ΔΗΜΟΣ 
161.129,24 € 

 
161.129,24 € 322.258,49 € 

2 ΚΑΠΑ 39.951,15 € 39.951,15 € 79.902,30 € 

3 ΚΕΠΑ 1822,125 1822,125 3.644,25   

4 ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ 4.068,00 € 4.068,00 € 8.136,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 123.823,12€ 
 

123.823,12€ 
 

247.646,24 € 

 

 

 

 
 

1. Οι ποσότητες γάλακτος είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση την υπάρχουσα κατάσταση σε 

εργατοτεχνικό προσωπικό βάσει της σχετικής νομοθεσίας και της κατάστασης των δικαιούχων από την Δ/νση 

Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις περιπτώσεις  σύναψης 

νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την πρόσληψη υδρονομέων για τους θερινούς μήνες.  

2. Οι ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές για τον δήμο και τα νομικά πρόσωπα, αλλά ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα 

με την ποσότητα που θα παραγγείλουν οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων ανάλογα με τις ανάγκες 

τους, το υπάρχον προσωπικό και όχι απαραίτητα σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο συνολικό ποσό, το οποίο 

αποτελεί το ανώτερο χρηματικό όριο, χωρίς ωστόσο ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα να είναι υποχρεωμένοι να 

απορροφήσουν το σύνολο της προϋπολογισθείσας ποσότητας. 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης και 

σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788Β/87) όπως έχει τροποποιηθεί και 

τις υγειονομικές διατάξεις. Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει επίσης να πληροί τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης 

προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.  

 
 

Γ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Τα είδη γαλακτοκομίας πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, 

να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  

1. Γιαούρτι  συσκευασίας 200 γραμμαρίων (αγελαδινό και κατσικίσιο) 

Το γιαούρτι θα πρέπει να είναι αεροστεγώς συσκευασμένο σε πλαστικό κεσεδάκι των 200 περίπου 

γραμμαρίων. 

Θα πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία αναλυτικά η περιγραφή του είδους και η ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης. 

2. Τυρί φέτα 

Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται   

υποχρεωτικά   οι   ακόλουθες   ενδείξεις:   α)«ΦΕΤΑ» (FETA), β)Προστατευμένη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ), γ)Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, ε)Το βάρος του 

περιεχομένου, στ)Η ημερομηνία παραγωγής, ζ)Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δυο πρώτα 

γράμματα της  ονομασίας  προέλευσης:  Φ.Ε. 2)Ο  αύξων  αριθμός  του  τύπου  συσκευασίας.  

3)Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ-1650-20.12.94).  

Αποκλείονται τα τρίμματα.  
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3. Τυρί ημίσκληρο σε φέτες 

Ημίσκληρο   τυρί σε φέτες  Α΄   ποιότητας,   παρασκευασμένο   από   αγελαδινό  γάλα και στη συσκευασία 

του να αναφέρεται υποχρεωτικά η ένδειξη «Ημίσκληρο τυρί», η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης, καθώς και 

το βάρος του. 

4.Τυρί κεφαλοτύρι τριμμένο  

Να είναι τύπου 38% υγρ - 40 %  

Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα αυτών με ένδειξη της ημερομηνίας 

λήξης κατανάλωσης, καθώς και το βάρος του. 

Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 

Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και όχι «τύπου κεφαλοτύρι». 

  

Δ. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται  να προμηθεύει κρέας ποσότητα και ποιότητα τόσο στο δελτίο αποστολής 

όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Η μεταφορά του κρέατος προς την υπηρεσία θα γίνεται υπό υγιεινές 

συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  

 

1. Κρέας μοσχαρίσιο νωπό. 

Να είναι κρέας νωπό (σπάλα-ελιά-ποντικός) σε μερίδες, Α΄ ποιότητας προερχόμενο από μικρά και υγιή 

ζώα ηλικίας έως 24 μηνών, άπαχο το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου 

χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. 

Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες. 

 

2. Κοτόπουλα Νωπά. 

Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο.  

Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και πόδια. 

Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη. 

Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή 

ακαθαρσία. 

Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική 

Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. 

 

3. Κιμάς. 

Ο κιμάς να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου, σπάλα ή μπούτι, Α΄ποιότητας, να είναι καθαρισμένο από 

λίπος όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το 

οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές του 

μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. Αποκλείεται από την Παρασκευή κιμά από τα τραυματισμένα 

μέρη. 

  

Ε. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. Ψάρια  νωπά 

Να είναι  α’ ποιότητας, καλά διατηρημένα  

Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 

  

Η. ΓΑΛΑ 

Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, βραχείας διάρκειας 

συντήρησης, σε συσκευασία των 1000ml που θα πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και 

εμπορίας και τις προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Το προς προμήθεια γάλα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόν εταιρειών ευρείας κατανάλωσης, οι 

οποίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 22000:2005 (Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 

τροφίμων) και ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) ή ισοδύναμη πιστοποίηση ποιότητας. Τα 

προαναφερόμενα πιστοποιητικά ποιότητας θα αφορούν την παραγωγική μονάδα- εγκαταστάσεις 

παραγωγής του γάλακτος και πρέπει να κατατεθούν από τον προσφέροντα, ανεξάρτητα αν δεν είναι ο 

ίδιος παραγωγός. Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, με φορτηγό 
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ψυγείο, το οποίο θα πληροί του καθορισμένους από την ισχύουσα Κτηνιατρική Νομοθεσία όρους (να 

κατατεθεί σχετική άδεια της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε.). 

Το προς προμήθεια γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%), ανάλογα με τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Προϊόν 

o Περιγραφή είδους: λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή χαμηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά (κατ’ εξαίρεση μπορεί για συγκεκριμένες ποσότητες που θα ορισθούν από την 

υπηρεσία, να περιέχει λίπος 1,5%). 

o Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την 

έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερό-

λεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 

λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και 

θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, 

παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, 

αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει 

τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται.  

o Προϊόν ευρείας κατανάλωσης, με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των 7 ημερών. 

  Συσκευασία-Αποθήκευση 

o Το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε εγκεκριμένες συσκευασίες, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, προς τήρηση των όρων υγιεινής. 

o Θα είναι αεροστεγής συσκευασία του ενός (1) λίτρου. 

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με 

ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η 

ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του, όπως 

προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΣΤ.8 «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο επεξεργασίας 

τροφίμων- Ρυθμίσεις γαλακτοκομικών προϊόντων» του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/7-4-14-Τεύχος Α΄). Στη 

συσκευασία πρέπει επίσης να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το 

σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. 

o Επίσης, η με αριθμό Α2-2112/09 (ΦΕΚ 798Β/2009) αγορανομική διάταξη προβλέπει την υποχρέωση 

αναγραφής ενδείξεων επί της συσκευασίας των πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων, που θα 

υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την 

παρασκευή και διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή. 

o Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στα σχετικά με το είδος και τη συσκευασία του, άρθρα του 

Κώδικα Τροφίμων (ΦΕΚ 788/87, τεύχος Β). 

o Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει τον δήμο και τα νομικά πρόσωπα με τα απαιτούμενα ψυγεία για την 

σωστή συντήρηση, αποθήκευση των ποσοτήτων γάλακτος, τα οποία οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

να τα συντηρεί καθώς και να τα αντικαταστήσει άμεσα, σε περίπτωση βλάβης με δικά του έξοδα. 

o  Η καθημερινή μεταφορά των ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του 

προμηθευτή. 

o Το προϊόν από την ημερομηνία παρασκευής, παράδοσης στο δήμο έως την ημερομηνία λήξεως του δεν θα 

πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες θα οφείλονται σε μικροβιακές 

ή ενζυματικές αλλοιώσεις. 

o Το προϊόν θα πρέπει να παραδίδεται στο Δήμο και στα νομικά του πρόσωπα τουλάχιστον τρεις (3) 

ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία του. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

    Στις Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνονται τα κυριότερα προϊόντα και είναι γενικού χαρακτήρα. 

Κατισχύει σε όλα η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις προδιαγραφές παραγωγής, διάθεσης, 

συσκευασίας, τυποποίησης διάθεσης κ.λ.π, που αφορούν τα προμηθευόμενα είδη 
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ΟΜΑΔΑ Γ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   ΠΡΟΪΟΝΤΑ   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Μ.Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΚΑΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΔΗΒΡΕΣΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΕΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2023-2024 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ 

ΚΙΛΟ 700 300       1000 14,00 14.000,00   

2 

ΤΥΡΙ 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

ΚΙΛΟ 340 0       340 14,00 4.760,00   

3 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΚΙΛΟ 2.000 120       2120 14,00 29.680,00   

4 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
(συσκ. των 
200γρ. περίπου) 

ΚΙΛΟ 6.000 900       6900 2,50 17.250,00   

                        ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ       10.360     

                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ             65.690,00   

                                                  ΦΠΑ 13%           8.539,70   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   74.229,70   

              

ΟΜΑΔΑ Δ- ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Μ.Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΚΑΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΔΗΒΡΕΣΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΕΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2023-2024 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 120       1120 14,00 15.680,00   

2 

ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 

ΚΙΛΟ 1.200 160       1360 14,00 19.040,00   

3 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΝΩΠΟ ΣΕ 
ΔΙΣΚΑΚΙ 

ΚΙΛΟ 2.600 160       2760 5,00 13.800,00   

                        ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ       5.240     

                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ             48.520,00   

                                                  ΦΠΑ 13%           6.307,60   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   54.827,60   

  
       

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε- ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Μ.Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΚΑΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΔΗΒΡΕΣΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΕΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2023-2024 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΛΑΥΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 600 0       600 15,00 9.000,00   

2 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΚΙΛΟ 400 0       400 13,00 5.200,00   

3 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 200 140       340 18,00 6.120,00   

4 ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΚΙΛΟ 1000 180       1180 17,00 20.060,00   

                        ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ       2.520     

                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ             40.380,00   

                                                  ΦΠΑ 13%           5.249,40   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   45.629,40   
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ΟΜΑΔΑ Η΄- ΓΑΛΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ M.M 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΚΑΠΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΔΗΒΡΕΣΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΕΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2023-2024 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

1 
Γάλα φρέσκο 1 
λίτρου νηπίων  τεμάχιο 6000 

0,0 
      6000 1,5 9.000,00   

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 15.6481.001   9.000,00   

1 

Γάλα φρέσκο 1 
λίτρου 
προσωπικού τεμάχιο 41.140 4.800 190.123 2.150   238.213 1,5   

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 15.6063    357.319,50   

                        ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ       244.213,00     

                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ             366.319,50   

                                                       ΦΠΑ         13%   47.621,54   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   413.941,04   

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023-2024 

Α/Α ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ  Κωδ. Αρ. CPV 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΔΗΜΟΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ και 

Πρόνοια ΚΑΠΑ ΚΕΠΑ ΔΗΒΡΕΣΤΑ 

3 

Γ/Γαλακτοκομικά 

είδη 15500000-3   57.560,00 €   8.130,00 € 

65.690,00

  

4 

Δ/Είδη 

κρεοπωλείου 15110000-2   43.800,00 €   4.720,00 € 48.520,00   

5 

Ε/Είδη 

ιχθυοπωλείου 03311000-2   34.800,00 €   5.580,00 € 40.380,00 

8 Η/Γάλα 15511000-3 285.184,50€ 

9.000,00 € 

(Γάλα νηπίων) 

61.710,00 € 

Γάλα 

προσωπικού) 3.225,00   7.200,00 € 366.319,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 285.184,50€ 206.870,00 3.225,00   25.630,00€ 520.909,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 322.258,49€ 233.763,10 3.644,25   28.961,90€ 588.627,74€   
 
 

  

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ CPV: 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Γ' 65.690,00 8.539,70   74.229,70 15500000-3 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Δ' 48.520,00 6.307,60   54.827,60 15110000-2 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Ε' 40.380,00 5.249,40   45.629,40 03311000-2 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Η' 366.319,50 47.621,54   413.941,04 15511000-3 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 520.909,50 67.718,24   588.627,74   
 

  ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

CPV: 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

Γ' 

65.690,00 8.539,70   74.229,70 15500000-3 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

Δ' 

48.520,00 6.307,60   54.827,60 15110000-2 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

Ε' 

40.380,00 5.249,40   45.629,40 03311000-2 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

Η' 

366.319,50 47.621,54   413.941,04 15511000-3 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 520.909,50 67.718,24   588.627,74   

 

 

Η καινούρια συνολική δαπάνη ειδών τροφίμων των ομάδων Γ,Δ,Ε,Η υπολογίζεται στο ποσό των πεντακοσίων 

είκοση χιλιάδων εννιακόσια εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (520.909,50€), χωρίς το Φ.Π.Α. , 

588.627,74€ συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 13%). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου υπολογίστηκε με 

βάση τις μέσες τιμές λιανικής πώλησής τους στο Νομό Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη 

ραγδαία αύξηση τιμώ, όπως αυτές προκύπτουν από το τελευταίο δελτίο πιστοποίησης  τιμών από την 

υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας, που εκδόθηκε πριν τη σύνταξη του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, ενώ οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα γαλακτοκομικά είδη και γάλα 

προϋπολογίσθηκαν με βάση τις τιμές μέσες τιμές λιανικής πώλησής στην Ελλάδα. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

τιμής και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης  τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. 

Ημαθίας για τα είδη κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου ν και τη χαμηλότερη τιμή  για τα είδη, γαλακτοκομικά είδη 

και γάλα, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας. 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα δεν 

υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

                                                                                                                 

                                                                                                               Έγκριση & Θεώρηση 

          Συντάχθηκε                                                                                  Βέροια   21/11/2022 
 

 Ο συντάξας                         Η Προϊσταμένη Τμήματος              Ο Δ/ντης   Οικονομικών 

                   Προμηθειών                Υπηρεσιών                               

            

      

 

Εβντοκίμοβα Όλγα                   Μιζαντζίδου Αναστασία                      Δημήτριος Β. Σαζακλίδης 
 

                                                                                                                                 

                   

         

     


