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ΠΡΟΫΠ.: 54.462,00 € με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1
Τεχνική Έκθεση-Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου και 
αφορά: α) τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας η οποία διοργανώνει αιμοδοσίες και 
εκδηλώσεις-ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με διάφορα 
κοινωνικά θέματα, β) το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης το 
οποίο πραγματοποιεί αθλητικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της προαγωγής του μαζικού αθλητισμού, γ) τη 
Διεύθυνση Πολιτισμού η οποία πραγματοποιεί πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την 
ψυχαγωγία των πολιτών, την πνευματική καλλιέργειά τους και την προαγωγή του πολιτισμού, δ) τη 
Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής η οποία διοργανώνει εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στους παιδικούς 
και βρεφονηπιακούς σταθμούς και πραγματοποιεί κάθε χρόνο το διήμερο φεστιβάλ των παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας. Πέραν των ανωτέρω πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις σχετικά 
με την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς επίσης και εκδηλώσεις προς τιμήν 
των Ριμινιτών-Ιερολοχιτών.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ (54.462,00€) και 
θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου 
οικονομικού έτους 2022 και τους αντίστοιχους κωδικούς που θα προβλεφθούν για το οικονομικό έτος 2023 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Κ.Α.Ε. Ομάδες Ποσό 2022 Ποσό 2023 Σύνολο

1

21 00.6443.0007

3

4.176,01 € 3.877,69 € 8.053,70 €

4
2 15.6473.0001

6
6.927,01 € 8.201,43 € 15.128,44 €

3 15.6474.0003 5 16.989,33 € 0,00 € 16.989,33 €

4 15.6474.0006 7 2.053,21 € 4.802,50 € 6.855,71 €

5 00.6443.0004 8 2.837,84 € 2.555,63 € 5.393,47 €

6 00.6443.0001 9 663,31 € 1.378,04 € 2.041,35 €

Σύνολο 33.646,71 € 20.815,29 € 54.462,00 €
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθμ. 35900/17-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: 68Μ1ΩΕΒ-ΛΒΒ) με την οποία έχει εγκριθεί η δέσμευση και η διάθεση της πίστωσης από τον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δαπάνη ύψους 33.646,71€ υπάρχει 
πίστωση στους ανωτέρω αναφερόμενους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 
2022 και δεσμεύθηκε ισόποσα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας με α/α 3.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Προσφορές θα 
υποβάλλονται για όλες τις ομάδες. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλες τις ομάδες θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.

Ζητείται η υποβολή μιας προσφοράς για όλες τις ομάδες της παρούσας μελέτης, προκειμένου να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη και ομοιογενής εφαρμογή της σύμβασης, καθότι οι εκδηλώσεις ανά οργανική μονάδα 
πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς χώρους του Δήμου. Επιπρόσθετα πολλές εκδηλώσεις αφορούν 
παραπάνω από μία υπηρεσία με αποτέλεσμα την συνεχή συνεργασία αρκετών υπηρεσιών του Δήμου με 
τον ανάδοχο. Στην περίπτωση που θα έπρεπε να συνεργαστούν παραπάνω από μία υπηρεσία με έναν 
αριθμό αναδόχων αντίστοιχο με τις ομάδες θα υπήρχαν χρονικές καθυστερήσεις καθώς και 
διαφοροποιήσεις στην ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος ενός συμφωνητικού ενός αναδόχου οι εκδηλώσεις του οποίου λαμβάνουν 
χώρα σε πολλά και διάσπαρτα σημεία του Δήμου είναι πιο αποτελεσματικός από τον έλεγχο και 
παρακολούθηση π.χ. έξι συμφωνητικών.   

Άρθρο 2
Τεχνικές προδιαγραφές

1η ομάδα: Εδέσματα για δεξιώσεις των εθνικών επετείων
Όσον αφορά τις δεξιώσεις των εθνικών επετείων, ο προμηθευτής θα αναλάβει για κάθε δεξίωση: 

• την παράδοση και σερβίρισμα των ειδών, 
• να προμηθεύσει δύο (2) τραπέζια για μπουφέ με περίπου δύο (2) μέτρα μήκος το κάθε ένα με το 

τραπεζομάντηλο τους, χρώματος λευκού καθώς και πιατέλες (ανάλογα με την ποσότητα των ειδών) 
για το σερβίρισμα των εδεσμάτων (όλα άριστης κατάστασης) και να αναλάβει την τακτοποίηση του 
τραπεζιού και όλων των σκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

• την τακτοποίηση των τραπεζιών και όλου του εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα: Ροτόντες ø160 (10 
ατόμων) 10 τεμάχια, καρέκλες άριστης κατάστασης τύπου μπιστρό, διαστάσεων 0,40X0,40 εκ. 
(κάθισμα) και ύψους περίπου 0,87 εκ., 100 τεμάχια.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύσει κατά τη διάρκεια των δεξιώσεων τα εξής, 
• Ροτόντες ø160 (10 ατόμων) 10 τεμάχια και καρέκλες άριστης κατάστασης τύπου μπιστρό, 

διαστάσεων 0,40X0,40 εκ. (κάθισμα) και ύψους περίπου 0,87 εκ., 100 τεμάχια, και τραπεζομάντηλα 
ροτόντας διαμέτρου 3,20 μ. χρώματος λευκού ή μπεζ, για το σύνολο των ροτόντων που θα 
χρησιμοποιηθούν σε κάθε εκδήλωση, 

• πιάτα ατομικά
• ποτήρια
• χαρτοπετσέτες ατομικές, 
• κανάτες, 
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• δίσκους σερβιρίσματος, 

Ο προμηθευτής θα διαθέτει για κάθε δεξίωση υπεύθυνο σάλας και τρεις (3) έμπειρους επαγγελματίες 
σερβιτόρους. 

Τα είδη της παρούσας ομάδας, θα παραδοθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων, εντός του Δημαρχιακού 
Μεγάρου Ιλίου, σε χρόνους που θα ορίσει το γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.  

Κρίσιμη σημασία για την ομαλή και σωστή εκτέλεση της προμήθειας έχει η άμεση και γρήγορη παράδοση 
και σερβίρισμα των προς προμήθεια ειδών.

Τα γλυκά τα οποία θα προμηθευτούμε θα είναι ταρτάκια, παστάκια, κοκ, εκλέρ κ.λπ. Οι ξηροί καρποί 
(φιστίκια τύπου Αιγίνης, φουντούκια και αμύγδαλα) θα είναι χύμα, αρίστης ποιότητας. Το αναψυκτικό θα 
είναι επιλογής της Υπηρεσίας. Το τσίπουρο και τα κρασιά θα είναι χύμα τυποποιημένα. 

2η ομάδα: Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες του Δήμου Ιλίου
Αφορά διάφορες εκδηλώσεις-ημερίδες του Δήμου Ιλίου (αρμόδια Υπηρεσία είναι το Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων). 

Ο Δήμος Ιλίου θα χρησιμοποιήσει τις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες του και το μέγεθος της εκδήλωσης ή ημερίδας που θα πραγματοποιήσει.

Τα γλυκά τα οποία θα προμηθευτούμε θα είναι ταρτάκια, παστάκια, κοκ, εκλέρ κ.λπ. Επίσης ο ανάδοχος για 
κάθε εκδήλωση θα πρέπει να προμηθεύσει δύο (2) τραπέζια για μπουφέ με περίπου δύο (2) μέτρα μήκος 
το κάθε ένα με το τραπεζομάντηλό τους χρώματος λευκού καθώς και πιατέλες (ανάλογα με την ποσότητα 
των ειδών) για το σερβίρισμα των εδεσμάτων (όλα άριστης κατάστασης) και να αναλάβει την τακτοποίηση 
του τραπεζιού και όλων των σκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συνυπολογίσει στη τιμή προσφοράς του το κόστος που προκύπτει από το 
σερβίρισμα των εδεσμάτων, των αναψυκτικών και των ποτών με τουλάχιστον ένα άτομο που θα διαθέσει 
την ημέρα της εκδήλωσης, το οποίο θα πρέπει να έχει ανάλογη ευπρεπή ενδυμασία και κόσμια 
συμπεριφορά αρμόζουσα με την εκδήλωση. Επίσης, θα χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα πλαστικά ποτήρια 
(από βιοδιασπώμενο υλικό), χαρτοπετσέτες και τραπέζια μπουφέ με τα απαραίτητα τραπεζομάντηλα. 

3η ομάδα: Εδέσματα για την εκδήλωση προς τιμήν των Ριμινιτών-Ιερολοχιτών
Την διοργάνωση της εκδήλωσης θα αναλάβει το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ιλίου. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί 
ύστερα από επιμνημόσυνη τελετή στην πλατεία Ριμινιτών Ιερολοχιτών του Δήμου Ιλίου για την  επέτειο της 
ιστορικής μάχης του Ελ Αλαμέιν και την  επέτειο της ιστορικής μάχης του Ρίμινι και τους ένδοξους πεσόντες 
του Ιερού Λόχου.

Η ποσότητα των προς προμήθεια εδεσμάτων θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τις αντίστοιχες ανάγκες 
τουλάχιστον εκατό (100) παρευρισκόμενων. Τα γλυκά τα οποία θα προμηθευτούμε θα είναι ταρτάκια, 
παστάκια, κοκ, εκλέρ κ.λπ. Ο χυμός πορτοκάλι θα είναι σε συσκευασίες ενός λίτρου, τα αναψυκτικά θα 
είναι πορτοκαλάδες σε συσκευασίες 1,5 λίτρου και τα νερά θα είναι εμφιαλωμένα σε συσκευασία 1,5 
λίτρου.
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Τα γλυκά θα πρέπει να είναι φρέσκα, ενώ τόσο τα γλυκά όσο και τα αναψυκτικά και το εμφιαλωμένο νερό 
θα πρέπει να έχουν τη σωστή χαμηλή θερμοκρασία ώστε να είναι κατάλληλα προς σερβίρισμα στους 
παρευρισκόμενους στις εκδηλώσεις. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε τόπο και χρόνο που θα καθορισθούν από το γραφείο Τύπου 
και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Ιλίου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συνυπολογίσει στη τιμή προσφοράς του το κόστος που προκύπτει από το 
σερβίρισμα των εδεσμάτων, των αναψυκτικών και των ποτών με τουλάχιστον ένα άτομο που θα διαθέσει 
την ημέρα της εκδήλωσης, το οποίο θα πρέπει να έχει ανάλογη ευπρεπή ενδυμασία και κόσμια 
συμπεριφορά αρμόζουσα με την εκδήλωση. Επίσης, θα χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα πλαστικά ποτήρια 
(από βιοδιασπώμενο υλικό), χαρτοπετσέτες και τραπέζια μπουφέ με τα απαραίτητα τραπεζομάντηλα. 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης  θα επιβαρύνουν 
τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

4η ομάδα: Εδέσματα για αιμοδοσίες
Αφορά τρεις (3) αιμοδοσίες του Δήμου Ιλίου, διήμερης διάρκειας έκαστη, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν 
σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο. (Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας του Δήμου Ιλίου).

Οι ποσότητες των προς προμήθεια εδεσμάτων, θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τις αντίστοιχες ανάγκες 
τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) παρευρισκομένων για κάθε ημέρα της διήμερης αιμοδοσίας.

Οι συνολικές ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, για τις τρεις (3) διήμερες αιμοδοσίες 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα

Τοστ τεμάχιο 1.080

Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία του 1,5 λίτρου συσκευασία 180

Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100% σε συσκευασία των 300-330 ml συσκευασία 1.080

Καφές φίλτρου ποτήρια 540

Τα τοστ θα είναι με γαλοπούλα και τυρί.  Σε κάθε αιμοδότη θα δίδεται ένα τοστ και ένας χυμός. 

Ο  προμηθευτής θα πρέπει να συνυπολογίσει στην τιμή προσφοράς του, το κόστος που προκύπτει από το 
σερβίρισμα των εδεσμάτων, των χυμών και λοιπών ειδών, με δύο (2) τουλάχιστον άτομα τα οποία θα 
πρέπει να έχουν ευπρεπή ενδυμασία και κόσμια συμπεριφορά, αρμόζουσα με την εκδήλωση. Θα πρέπει να 
προσκομίζει τα απαραίτητα τραπέζια για το μπουφέ και τα απαραίτητα  σερβίτσια από βιοδιασπώμενο 
υλικό και χαρτοπετσέτες, τα οποία και θα χρησιμοποιεί. Τονίζεται, ότι τα ποτήρια, τα οποία θα 
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χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για το σερβίρισμα του καφέ και του νερού, θα είναι από βιοδιασπώμενο υλικό 
και δεν θα φέρουν λογότυπο οιασδήποτε εταιρείας.

Τα τοστ, το νερό και ο φυσικός χυμός πρέπει να έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες, ώστε να είναι κατάλληλα προς σερβίρισμα για τους παρευρισκόμενους στις αιμοδοσίες. 

Οι αιμοδοσίες θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ιλίου.

5η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες των Κ.Α.Π.Η. - Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης 
Ηλικίας»
Αφορά την προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των μελών των Κ.Α.Π.Η. της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας». Το 
σύνολο των μελών που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις θα είναι έως 1.310 άτομα. Θα 
πραγματοποιηθούν (4) τέσσερις εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο έτους 
2022.

Η ποσότητα των προς προμήθεια ειδών θα είναι τέτοια, ώστε να καλύπτει τις αντίστοιχες ανάγκες για 
ανάλογο αριθμό ατόμων ανά εκδήλωση.

Το γεύμα θα περιλαμβάνει:  α) φρέσκια ατομική σαλάτα εποχής από λάχανο, μαρούλι, καρότο, β) ατομικό 
πιάτο ορεκτικού, με σουφλέ ζυμαρικών (κομμάτι), λουκανικοπιτάκι, σπανακοπιτάκι και τυροπιτάκι, γ) 
ατομικό πιάτο κυρίως φαγητού, με χοιρινή μπριζόλα (ψητή) ή κοτόπουλο μπούτι (ψητό στα κάρβουνα), τα 
οποία θα είναι φρέσκα, όχι κατεψυγμένα, σε μερίδες περίπου των 230-250 γραμμαρίων και θα 
συνοδεύονται με πατάτες φούρνου και ρυζολαχανικά ή μπακαλιάρο (καλά ξαλμυρισμένο) τηγανητό, σε 
μερίδες περίπου των 230-250 γραμμαρίων και θα συνοδεύεται με πατάτες φούρνου, δ) ατομικά ψωμάκια, 
ε) εμφιαλωμένο νερό, σε συσκευασία του 0,5 λίτρου ανά άτομο, ή σε συσκευασία του 1,5 λίτρου ανά (3) 
τρία άτομα, στ) κρασί χύμα, άριστης ποιότητας λευκό ή ροζέ, σε κανάτα, χωρητικότητας των 500 ml, μια (1) 
ανά 2 άτομα, ζ) αναψυκτικό (συσκευασίας 220 ml) ανά άτομο και η) πιατέλα με φρούτα εποχής, που θα 
περιλαμβάνει (3) τρία πορτοκάλια, (3) τρία μήλα και (2) δύο αχλάδια, ανά 6 άτομα. 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την παράδοση και σερβίρισμα των γευμάτων, την τακτοποίηση των τραπεζιών 
και όλου του εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα: Ροτόντες φ160 (10 ατόμων) 50 τεμάχια και καρέκλες 
άριστης κατάστασης τύπου μπιστρό, διαστάσεων 0,40X0,40 εκ. (κάθισμα) και ύψους περίπου 0,87 εκ., 500 
τεμάχια, με τα αντίστοιχα καλύμματα καρέκλας τύπου μπιστρό, χρώματος λευκού ή μπεζ και 
τραπεζομάντηλα ροτόντας διαμέτρου 3,20 μ. χρώματος λευκού ή μπεζ, για το σύνολο των ροτόντων και των 
καρεκλών που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε εκδήλωση, βάζα λουλουδιών με λουλούδια εποχής για κάθε 
ροτόντα, ατομικά σερβίτσια φαγητού (μαχαίρι-πιρούνι) μεταλλικά καλής ποιότητας, ατομικά πιρούνια 
φρούτου μεταλλικά καλής ποιότητας, πιάτα ατομικής σαλάτας, πιάτα ατομικού ορεκτικού, πιάτα ατομικά 
κυρίως φαγητού, πιάτα ατομικά φρούτου (όλα πορσελάνης),  ποτήρια κολονάτα νερού, ποτήρια κολονάτα 
κρασιού, χαρτοπετσέτες πολυτελείας ατομικές, σετ αλατιέρα-πιπεριέρα (από ένα σετ ανά πέντε άτομα), 
κανάτες κρασιού (μία ανά δύο άτομα) χωρητικότητας των 500 ml η μία, δίσκους σερβιρίσματος.

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει μηχανήματα ήχου, όπως:  (6) ηχεία των 600 W, για το 
κέντρο του χώρου της εκδήλωσης και περιφερειακά, με τις επιδαπέδιες βάσεις τους και τα καλώδιά τους, 
(1) μία κονσόλα 12 εισόδων, (3) τρεις ενισχυτές  2Χ600 W ο καθένας, (2) δύο μικρόφωνα με τα καλώδιά 
τους και (2) δύο cd player, για τη σωστή και χωρίς παραμορφώσεις ηχητική κάλυψη του χώρου, σύμφωνα 
με τις ανάγκες της εκδήλωσης, καθώς και (6) par προβολείς των 1.000 W με τα καλώδιά τους, (6) έξι 
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προβολείς LED με τα καλώδιά τους για τη συμπλήρωση φωτισμού του χώρου, με άτομα που θα διαθέσει 
και τις (4) ημέρες των εκδηλώσεων, τα οποία θα πρέπει να έχουν ανάλογη ευπρεπή ενδυμασία και κόσμια 
συμπεριφορά, αρμόζουσα με την περίσταση.

Ο Δήμος Ιλίου κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο, θα μπορεί να συνδράμει, με Ροτόντες και καρέκλες, 
όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

Ο προμηθευτής θα διαθέτει υπεύθυνο σάλας, έμπειρους επαγγελματίες σερβιτόρους, (1) έναν ανά (4) 
τέσσερις ροτόντες, υπεύθυνο ήχου (dj) – φωτισμού. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει 
την καθαριότητα του χώρου και των τουαλετών (wc), (σε όλη τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης), καθώς 
επίσης και τον καθαρισμό του χώρου μετά το πέρας της κάθε εκδήλωσης.

Τα είδη της παρούσας ομάδας, θα παραδοθούν σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Ιλίου, επί των οδών 
Πριάμου και Πρέσπας, στην περιοχή Ραδιοφωνίας Δήμου Ιλίου, σε χρόνους που θα ορίσει η Διεύθυνση 
Kοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου.  Οι ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων για την 5η ομάδα: 
«Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες των Κ.Α.Π.Η. - Εορτασμός της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας» 
θα είναι από 18:00 το απόγευμα έως 22:00 το βράδυ.

Κρίσιμη σημασία για την ομαλή και σωστή εκτέλεση της προμήθειας έχει η άμεση και γρήγορη παράδοση 
και σερβίρισμα των προς προμήθεια ειδών.

Τα φαγητά θα είναι φρεσκομαγειρεμένα και ζεστά, τα κρέατα φρέσκα όχι κατεψυγμένα, ενώ τα 
αναψυκτικά και το εμφιαλωμένο νερό θα πρέπει να έχουν τη σωστή χαμηλή θερμοκρασία ώστε να είναι 
κατάλληλα προς σερβίρισμα στους παρευρισκομένους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν από την κατάθεση των προσφορών τους, υποχρεούνται  να έχουν 
προσέλθει στον ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Ιλίου, επί των οδών Πριάμου και Πρέσπας, στην περιοχή 
Ραδιοφωνίας Δήμου Ιλίου,  όπου θα γίνουν οι εκδηλώσεις, για να έχουν λάβει πλήρη γνώση του χώρου, 
για τη σωστή κατάθεση της προσφοράς τους.

Περιγραφή
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Δαπάνη της εκδήλωσης ανά άτομο, όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.

άτομα 1.310

Κρασί χύμα, λευκό ή ροζέ, όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.

λίτρα 300

 

6η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»
Αφορά την προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις-ημερίδες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, οι 
οποίες θα αναφέρονται σε κοινωνικά θέματα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, 
εκδηλώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος για την προαγωγή της υγείας, εκδηλώσεις που αφορούν την ψυχική 
υγεία κ.ά., καθώς επίσης και εορταστικές εκδηλώσεις των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου.
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Αναλυτικά:
Α) Α΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ
Τα είδη της Α΄ υποομάδας της 6ης ομάδας που αφορούν εκδηλώσεις-ημερίδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας, αναφέρονται παρακάτω, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα

Αναψυκτικά σε συσκευασία του 1,5 λίτρου συσκευασία 240

Γλυκά κιλό 160

Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία του 1,5 λίτρου συσκευασία 240

Καφές φίλτρου ποτήρια 560

Κέικ-Βουτήματα κιλό 72

• Τα αναψυκτικά θα είναι τύπου cola, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, αεριούχο ποτό, σε συσκευασία του 
1,5 λίτρου.

• Τα γλυκά θα είναι ταρτάκια, παστάκια, κοκ, εκλέρ κ.ά.  

Οι ποσότητες των προς προμήθεια εδεσμάτων θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τις αντίστοιχες ανάγκες 
τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παρευρισκόμενων σε κάθε εκδήλωση.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συνυπολογίσει στην τιμή προσφοράς του, το κόστος που προκύπτει από το 
σερβίρισμα των εδεσμάτων, των αναψυκτικών και λοιπών ειδών, με δύο (2) τουλάχιστον άτομα για κάθε 
εκδήλωση, τα οποία θα πρέπει να έχουν ευπρεπή ενδυμασία και κόσμια συμπεριφορά, αρμόζουσα με την 
εκδήλωση. Θα πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα τραπέζια για το μπουφέ και τα απαραίτητα σερβίτσια 
από βιοδιασπώμενο υλικό και χαρτοπετσέτες, τα οποία και θα χρησιμοποιεί. Τονίζεται, ότι τα ποτήρια, τα 
οποία θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για το σερβίρισμα του καφέ, του νερού και των αναψυκτικών, θα είναι 
από βιοδιασπώμενο υλικό και δεν θα φέρουν λογότυπο οιασδήποτε εταιρείας.

Τα γλυκά, τα αναψυκτικά και το νερό πρέπει να έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες, ώστε να είναι κατάλληλα προς σερβίρισμα για τους παρευρισκόμενους στις εκδηλώσεις. 

Οι εκδηλώσεις-ημερίδες που αφορούν τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, θα διεξαχθούν 
στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ιλίου, ή σε άλλους χώρους του Δήμου 
Ιλίου που θα υποδείξει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.

Β) Β΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 
Τα είδη της Β΄ υποομάδας της 6ης ομάδας που αφορούν εορταστικές εκδηλώσεις-ημερίδες των οκτώ (8) 
Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου, αναφέρονται παρακάτω, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
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α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα

36 Βασιλόπιτα, τύπου κέικ, με καρύδι και μπαχαρικά, σε τεμάχια 
ατομικής μερίδας, τυλιγμένα σε διάφανη μεμβράνη κιλό 149

37 Βασιλόπιτα, τύπου κέικ, με καρύδι και μπαχαρικά, βάρους 
τριών κιλών εκάστη τεμάχιο 8

38 ΚΑΡΥΔΕΣ (ατομικό γλυκό από ινδική καρύδα και ζάχαρη-
κερασάκι) τυλιγμένες σε διάφανη μεμβράνη κιλό 50

39 ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ (αμυγδαλωτό ζύμη με γέμιση μαρμελάδας ή 
κρέμας) τυλιγμένοι σε διάφανη μεμβράνη κιλό 58

40 ΜΑΚΑΡΟΝ (αμυγδαλόπαστα με γέμιση κρέμας), τυλιγμένα σε 
διάφανη μεμβράνη κιλό 58

41 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ (με γέμιση καρύδι-φυτικό βούτυρο-
κανέλα) τυλιγμένος σε διάφανη μεμβράνη κιλό 58

42 ΚΑΡΙΟΚΕΣ (με γέμιση καρύδι-μπισκότο-σοκολάτα) τυλιγμένες σε 
διαφανή μεμβράνη κιλό 58

43 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με γαρνίρισμα καρύδι) κιλό 34

44 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο βούτυρο γάλακτος και αμύγδαλο) κιλό 34

45 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές) κιλό 5

Οι εκδηλώσεις-ημερίδες  που αφορούν τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου, θα πραγματοποιηθούν από τα μέλη 
των Κ.Α.Π.Η. και θα διεξαχθούν σε κάθε ένα (1) από τα οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου, όπου και θα 
παραδίδονται τα προς προμήθεια είδη.

7η ομάδα Α΄ υποομάδα: «Κεράσματα για το διήμερο φεστιβάλ των παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής»
Όσον αφορά το Διήμερο Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι συνολικές ποσότητες 
ειδών για την διοργάνωση του Φεστιβάλ, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα
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1. Παγωτό βάρους 100-110 γραμμαρίων συσκευασμένο 
σε κυπελάκι με καπάκι τεμάχιο 2.500

2. Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία του 0,5 λίτρου- 
παγωμένο τεμάχιο 2.500

Το παγωτό βάρους 100-110 γραμμαρίων θα είναι συσκευασμένο σε κυπελάκι με καπάκι με διάφορες 
γεύσεις (τουλάχιστον σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, μπανάνα). 

Στην περίπτωση που το διήμερο φεστιβάλ πραγματοποιηθεί τότε θα πρέπει ο προμηθευτής να αναλάβει 
το σερβίρισμα των παγωτών και των νερών σε τρία (3) σημεία διανομής, με τουλάχιστον δύο (2) άτομα, σε 
κάθε σημείο, τα οποία θα πρέπει να έχουν ανάλογη ευπρεπή ενδυμασία και κόσμια συμπεριφορά αρμόζουσα 
με την εκδήλωση. 

Στο σημείο διανομής θα τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο (2) ψυγεία για το παγωτό και δύο (2) για το νερό. Το 
παγωτό θα σερβίρεται με ένα (1) κουταλάκι (από βιοδιασπώμενο υλικό) και μία (1) χαρτοπετσέτα.

Στην περίπτωση που το διήμερο φεστιβάλ δεν πραγματοποιηθεί τότε η καλοκαιρινή γιορτή θα γίνει 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Η γιορτή θα πραγματοποιείται κάθε φορά σε δύο 
σταθμούς ώστε να μπορεί ο ανάδοχος να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Επειδή ο 
συνολικός αριθμός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου είναι δεκατρείς τότε μία γιορτή θα 
πραγματοποιηθεί σε ένα ή σε τρεις σταθμούς.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ψυγεία (ένα για τα παγωτά και ένα για τα νερά) σε κάθε 
σταθμό. Το παγωτό θα σερβίρεται με ένα (1) κουταλάκι (από βιοδιασπώμενο υλικό) και μία (1) χαρτοπετσέτα.

7η ομάδα Β΄ υποομάδα: «Κεράσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής»
Επίσης, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής θα οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις στα πλαίσια ενημέρωσης 
γονέων από ειδικούς επιστήμονες σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις γονέων και παιδιών καθώς και 
ημερίδες που θα αφορούν την επικαιροποίηση των γνώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού.  Οι συνολικές 
ποσότητες ειδών, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα

Αναψυκτικά σε συσκευασία του 1,5 λίτρου τεμάχιο 100

Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία του 1,5 λίτρου - 
παγωμένο συσκευασία 100

Καφές φίλτρου ποτήρι 450

Κέικ, βουτήματα κιλό 20

Γλυκά κιλό 30

8η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού»

Προδιαγραφές: 
• Οι ξηροί καρποί (φιστίκια τύπου Αιγίνης, φουντούκια, αμύγδαλα και καρύδι ολόκληρο - πεταλούδα) θα 
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είναι χύμα, άριστης ποιότητας και θα τους προμηθευτούμε με το κιλό.
• Τα γλυκά θα είναι κουραμπιέδες αμυγδάλου, μελομακάρονα με μέλι και καρύδι χειροποίητα, δίπλες με 

μέλι και καρύδι και μικρά γλυκά διάφορα (κοκάκια, εκλεράκια, παστάκια, κ.λπ.). Όλα τα υλικά θα είναι 
άριστης ποιότητας και ελληνικής προέλευσης.

• Οι βασιλόπιτες θα είναι τύπου κέικ με καρύδι και μπαχαρικά. Τα κιλά της κάθε μιας θα τα προσδιορίζει 
κάθε φορά η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου ανάλογα με τις ανάγκες της.

• Τα πιτάκια σφολιάτας ψημένα θα περιλαμβάνουν κάθε φορά διάφορα είδη ανάμεικτα όπως 
τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια και ζαμπονοτυροπιτάκια.

• Οι μπόμπες θα είναι διαφόρων ειδών (burger, γαλοπούλα-τυρί-dressing, ζαμπόν-τυρί-dressing) 
ανάλογα με την υπόδειξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. Τα καναπεδάκια θα 
περιλαμβάνουν κάθε φορά διάφορα είδη ανάμεικτα (μους τυροσαλάτας, μους αλλαντικών) ανάλογα με 
την υπόδειξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. 

Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα εδέσματα στο χώρο εκδήλωσης που θα του υποδεικνύεται κάθε φορά από την 
υπηρεσία μέσα σε σκεύη κατάλληλα για τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας τους και θα τα διατηρεί ζεστά 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκάστοτε εκδήλωσης και μέχρι τη στιγμή που αυτά θα προσφερθούν στους 
παρευρισκόμενους της εκδήλωσης και θα σερβίρει. Τα εδέσματα πρέπει να είναι φρέσκα, φρεσκοψημένα και 
ζεστά.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συνυπολογίσει στην τιμή προσφοράς του, το κόστος που προκύπτει από το 
σερβίρισμα των εδεσμάτων, των αναψυκτικών και λοιπών ειδών, με ένα (1) τουλάχιστον άτομο το οποίο θα 
πρέπει να έχει ευπρεπή ενδυμασία και κόσμια συμπεριφορά, αρμόζουσα με την εκδήλωση. Θα πρέπει να 
προσκομίζει τα απαραίτητα τραπέζια για το μπουφέ και τα απαραίτητα  σερβίτσια από βιοδιασπώμενο υλικό 
και χαρτοπετσέτες, τα οποία και θα χρησιμοποιεί. Τονίζεται, ότι τα ποτήρια, τα οποία θα χρησιμοποιεί ο 
ανάδοχος για το σερβίρισμα του καφέ και του νερού, δεν θα φέρουν λογότυπο οιασδήποτε εταιρείας.

Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης, φρέσκα, τα τυποποιημένα να απέχουν 
τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, θα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και 
ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, 
χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ή εφάπαξ ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στο χώρο και 
χρόνο που θα υποδεικνύει κάθε φορά στον προμηθευτή/τρια η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου.

9η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας και 
Δια Βίου Μάθησης»
Το Αυτοτελές  Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου  Ιλίου,  κάθε χρόνο 
πραγματοποιεί αθλητικές εκδηλώσεις με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού δημοτών, όλων των ηλικιών, από 
τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού και τα  σχολεία του δήμου μας. 

Άρθρο 2
Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός
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1η ομάδα: «Εδέσματα για τις δεξιώσεις των εθνικών επετείων/Κ.Α.Ε.: 00.6443.0007

Υποομάδα Α΄: Είδη με Φ.Π.Α. 13%

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας
Ενδεικτική 

Συνολική Τιμή

1
Αναψυκτικά σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 40 4,00 € 160,00 €

2 Γλυκά κιλό 80 17,00 € 1.360,00 €

3
Εμφιαλωμένο νερό σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 60 2,00 € 120,00 €

4 Ζαμπονοτυροπιτάκια κιλό 20 19,00 € 380,00 €

5 Ξηροί καρποί κιλό 30 34,00 € 1.020,00 €

6 Τυροπιτάκια κιλό 20 19,00 € 380,00 €

7 Χυμός πορτοκάλι λίτρο 40 2,40 € 96,00 €

Σύνολο Α΄ υποομάδας 3.516,00 €

Φ.Π.Α. 13% 457,08 €

Γενικό Σύνολο Α΄ υποομάδας 3.973,08 €

Υποομάδα Β΄: Είδη με Φ.Π.Α. 24%

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας
Ενδεικτική 

Συνολική Τιμή

8 Κρασί τυποποιημένο 
κόκκινο λίτρο 20 4,00 € 80,00 €

9 Κρασί τυποποιημένο 
λευκό λίτρο 20 4,00 € 80,00 €

10 Τσίπουρο 
τυποποιημένο λίτρο 6 12,00 € 72,00 €

Σύνολο Β΄ υποομάδας 232,00 €

Φ.Π.Α. 24% 55,68 €

Γενικό Σύνολο Β΄ υποομάδας 287,68 €



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 629893a92b1cceec6f9ce759 στις 03/06/22 07:38

Σελίδα 13 από 25 - 13 –

- 13 -

Σύνολο 1ης ομάδας 3.748,00 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 457,08 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 55,68 €

Γενικό Σύνολο 1ης ομάδας 4.260,76 €

2η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες του Δήμου Ιλίου»/Κ.Α.Ε.: 00.6443.0007

Υποομάδα Α΄: Είδη με Φ.Π.Α. 13%

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

11
Αναψυκτικά σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 40 4,00 € 160,00 €

12 Γλυκά κιλά 80 17,00 € 1.360,00 €

13
Εμφιαλωμένο νερό σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 60 2,00 € 120,00 €

14 Καφές φίλτρου ποτήρια 20 1,10 € 22,00 €

15 Χυμός πορτοκάλι λίτρο 30 2,40 € 72,00 €

16 Ξηροί καρποί κιλό 20 34,00 € 680,00 €

17 Κέικ-Βουτήματα κιλά 40 10,60 € 424,00 €

Σύνολο υποομάδας Α΄ 2.838,00 €

Φ.Π.Α. 13% 368,94 €

Γενικό Σύνολο Υποομάδας Α΄ 3.206,94 €

Υποομάδα Β΄: Είδη με Φ.Π.Α. 24%

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

18 Κρασί τυποποιημένο 
κόκκινο λίτρο 20 4,00 € 80,00 €
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19 Κρασί τυποποιημένο 
λευκό λίτρο 20 4,00 € 80,00 €

20 Τσίπουρο 
τυποποιημένο λίτρο 6 12,00 € 72,00 €

Σύνολο υποομάδας B΄ 232,00 €

Φ.Π.Α. 24% 55,68 €

Γενικό Σύνολο Υποομάδας B΄ 287,68 €

    

Σύνολο 2ης ομάδας 3.070,00 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 368,94 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 55,68 €

Γενικό Σύνολο 2ης ομάδας 3.494,62 €

3η ομάδα: «Εδέσματα για την εκδήλωση προς τιμήν των Ριμινιτών-Ιερολοχιτών»/Κ.Α.Ε.: 
00.6443.0007

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

21
Αναψυκτικά σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 10 4,00 € 40,00 €

22 Γλυκά κιλό 10 17,00 € 170,00 €

23
Εμφιαλωμένο νερό σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 15 2,00 € 30,00 €

24 Χυμός πορτοκάλι λίτρο 10 2,40 € 24,00 €

Σύνολο 3ης ομάδας 264,00 €

Φ.Π.Α. 13% 34,32 €

Γενικό Σύνολο 3ης ομάδας 298,32 €

4η ομάδα: «Εδέσματα για αιμοδοσίες»/Κ.Α.Ε.: 15. 6473.0001

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή
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25
Εμφιαλωμένο νερό σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 180 1,30 € 234,00 €

26 Καφές φίλτρου ποτήρι 540 0,70 € 378,00 €

27 Τοστ τεμάχιο 1.080 1,30 € 1.404,00 €

28

Φυσικός χυμός 
πορτοκάλι 100% σε 
συσκευασία των 
300ml-330ml

συσκευασία 1.080 1,00 € 1.080,00 €

Σύνολο 4ης ομάδας 3.096,00 €

Φ.Π.Α. 13% 402,48 €

Γενικό Σύνολο 4ης ομάδας 3.498,48 €

 

5η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες των Κ.Α.Π.Η. - Εορτασμός της Παγκόσμιας 
Ημέρας Τρίτης Ηλικίας»/Κ.Α.Ε.: 15.6474.0003

Υποομάδα Α΄: Είδη με Φ.Π.Α. 13%

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

29

Δαπάνη συμμετοχής 
ανά άτομο, όπως 
περιγράφεται στις 
τεχνικές 
προδιαγραφές

συμμετοχή 1.310 11,10 € 14.541,00 €

Σύνολο Α΄ υποομάδας 14.541,00 €

Φ.Π.Α. 13% 1.890,33 €

Γενικό Σύνολο Α΄ υποομάδας 16.431,33 €

      

Υποομάδα Β΄: Είδη με Φ.Π.Α. 24%

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

30

Κρασί χύμα, λευκό ή 
ροζέ, όπως 
περιγράφεται στις 
τεχνικές 
προδιαγραφές

λίτρο 300 1,50 € 450,00 €
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Σύνολο Β΄ υποομάδας 450,00 €

Φ.Π.Α. 24% 108,00 €

Γενικό Σύνολο Β΄ υποομάδας 558,00 €

      

Σύνολο 5ης ομάδας 14.991,00 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 1.890,33 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 108,00 €

Γενικό Σύνολο 5ης ομάδας 16.989,33 €

6η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας»/Κ.Α.Ε.: 15.6473.0001

Υποομάδα Α: Είδη για ημερίδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

31
Αναψυκτικά σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 240 4,00 € 960,00 €

32 Γλυκά κιλό 160 17,00 € 2.720,00 €

33
Εμφιαλωμένο νερό σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 240 2,00 € 480,00 €

34 Καφές φίλτρου ποτήρια 560 1,10 € 616,00 €

35 Κέικ-Βουτήματα κιλό 72 10,60 € 763,20 €

Σύνολο Υποομάδας Α 5.539,20 €

Φ.Π.Α. 13% 720,10 €

Γενικό Σύνολο Υποομάδας Α 6.259,30 €

      

Υποομάδα Β: Κεράσματα για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή
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36

Βασιλόπιτα, τύπου 
κέικ, με καρύδι και 
μπαχαρικά, σε 
τεμάχια ατομικής 
μερίδας, τυλιγμένα σε 
διάφανη μεμβράνη

κιλό 149 8,50 € 1.266,50 €

37

Βασιλόπιτα, τύπου 
κέικ, με καρύδι και 
μπαχαρικά, βάρους 
τριών κιλών εκάστη

τεμάχιο 8 25,50 € 204,00 €

38

ΚΑΡΥΔΕΣ (ατομικό 
γλυκό από ινδική 
καρύδα και ζάχαρη-
κερασάκι) τυλιγμένες 
σε διάφανη μεμβράνη

κιλό 50 11,00 € 550,00 €

39

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
(αμυγδαλωτό ζύμη με 
γέμιση μαρμελάδας ή 
κρέμας) τυλιγμένοι σε 
διάφανη μεμβράνη

κιλό 58 10,40 € 603,20 €

40

ΜΑΚΑΡΟΝ 
(αμυγδαλόπαστα με 
γέμιση κρέμας), 
τυλιγμένα σε διάφανη 
μεμβράνη

κιλό 58 8,00 € 464,00 €

41

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 
ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ (με 
γέμιση καρύδι-φυτικό 
βούτυρο-κανέλα) 
τυλιγμένος σε 
διάφανη μεμβράνη

κιλό 58 9,90 € 574,20 €

42

ΚΑΡΙΟΚΕΣ (με γέμιση 
καρύδι-μπισκότο-
σοκολάτα) τυλιγμένες 
σε διαφανή μεμβράνη

κιλό 58 9,00 € 522,00 €

43 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με 
γαρνίρισμα καρύδι) κιλό 34 7,80 € 265,20 €

44

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με 
φρέσκο βούτυρο 
γάλακτος και 
αμύγδαλο)

κιλό 34 7,80 € 265,20 €

45 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 
(καραμέλες μαλακές) κιλό 5 7,70 € 38,50 €

Σύνολο Υποομάδας Β 4.752,80 €

Φ.Π.Α. 13% 617,86 €
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Γενικό Σύνολο Υποομάδας Β 5.370,66 €

Σύνολο 6ης ομάδας 10.292,00 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 1.337,96 €

Γενικό Σύνολο 6ης ομάδας 11.629,96 €

      

7η ομάδα: Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής

Υποομάδα Α: Κεράσματα για το διήμερο φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, 
της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής»/Κ.Α.Ε.: 15.6474.0006

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

46

Παγωτό βάρους 100-
110 γραμμαρίων, 
συσκευασμένο σε 
κυπελλάκι με καπάκι

τεμάχιο 2.500 1,45 € 3.625,00 €

47 Νερό εμφιαλωμένο, 
0,5 λίτρων, παγωμένο τεμάχιο 2.500 0,25 € 625,00 €

Σύνολο Α΄ υποομάδας 4.250,00 €

Φ.Π.Α. 13% 552,50 €

Γενικό Σύνολο Α΄ υποομάδας 4.802,50 €

 

Υποομάδα Β: «Κεράσματα για εκδηλώσεις ημερίδες της Διεύθυνσης Προσχολικής 
Αγωγής»/Κ.Α.Ε.: 15.6474.0006

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

48
Αναψυκτικά σε 
συσκευασία 1,5 
λίτρων

συσκευασία 100 4,00 € 400,00 €

49 Γλυκά κιλό 30 17,00 € 510,00 €

50 Καφές φίλτρου ποτήρι 450 1,10 € 495,00 €

51 Κέικ, βουτήματα κιλό 20 10,60 € 212,00 €

52 Νερό εμφιαλωμένο, 
1,5 λίτρου συσκευασία 100 2,00 € 200,00 €



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 629893a92b1cceec6f9ce759 στις 03/06/22 07:38

Σελίδα 19 από 25 - 19 –

- 19 -

Σύνολο Β΄υποομάδας 1.817,00 €

Φ.Π.Α. 13% 236,21 €

Γενικό Σύνολο Β΄υποομάδας 2.053,21 €

Σύνολο 7ης ομάδας 6.067,00 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 788,71 €

Γενικό Σύνολο 7ης ομάδας 6.855,71 €

8η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού»/Κ.Α.Ε.: 00.6443.0004

Υποομάδα Α: Κεράσματα για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας
Ενδεικτική 

Συνολική Τιμή

53
Αναψυκτικά σε 
συσκευασία 1,5 
λίτρων

συσκευασία 372 2,00 € 744,00 €

54

Βασιλόπιτα, τύπου 
κέικ, με καρύδι και 
μπαχαρικά, σε 
τεμάχια ατομικής 
μερίδας, τυλιγμένα σε 
διάφανη μεμβράνη

κιλό 18 8,50 € 153,00 €

55 Γλυκά κιλό 40 8,50 € 340,00 €

56

Ζάχαρη λευκή 
κρυσταλλική, σε 
συσκευασία των 1000 
γραμμαρίων

συσκευασία 5 1,00 € 5,00 €

57 Ζελεδάκια (καραμέλες 
μαλακές) κιλό 13 6,16 € 80,08 €

58 Καναπεδάκια 
διάφορα τεμάχιο 1500 0,28 € 420,00 €

59

Καφές φίλτρου 
γαλλικός σε 
συσκευασία 500 
γραμμαρίων

συσκευασία 10 7,00 € 70,00 €

60 Κέικ, βουτήματα κιλό 22 5,30 € 116,60 €



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 629893a92b1cceec6f9ce759 στις 03/06/22 07:38

Σελίδα 20 από 25 - 20 –

- 20 -

61 Λουκούμια μπουκιές κιλό 30 2,64 € 79,20 €

62 Μπόμπες διάφορες τεμάχιο 1500 0,28 € 420,00 €

63 Φυστίκια φλοιού κιλό 20 17,60 € 352,00 €

64 Πιτάκια σφολιάτας 
ψημένα κιλό 20 7,92 € 158,40 €

65 Τσάι σε συσκευασία 
με 10 φακελάκια συσκευασία 10 0,97 € 9,70 €

66
Χυμός φρούτων σε 
συσκευασία των 300 
ml - 330 ml

συσκευασία 400 0,85 € 340,00 €

67
Νερό εμφιαλωμένο σε 
συσκευασία 0,5 
λίτρου

τεμάχιο 2500 0,22 € 550,00 €

68
Γαλατάκια σε 
συσκευασία των 10 
μερίδων

συσκευασία 20 1,50 € 30,00 €

Σύνολο Α΄ υποομάδας 3.867,98 €

Φ.Π.Α. 13% 502,84 €

Γενικό Σύνολο Α΄ υποομάδας 4.370,82 €

Υποομάδα Β: Εδέσματα για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας
Ενδεικτική 

Συνολική Τιμή

69
Αναψυκτικά σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 24 4,00 € 96,00 €

70 Γλυκά κιλό 10 17,00 € 170,00 €

71
Εμφιαλωμένο νερό σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου

συσκευασία 12 2,00 € 24,00 €

72 Καφές φίλτρου ποτήρια 150 1,10 € 165,00 €

73 Χυμός πορτοκάλι λίτρο 12 2,10 € 25,20 €

74 Ξηροί καρποί κιλό 10 34,00 € 340,00 €

75 Κέικ-Βουτήματα κιλό 8 10,60 € 84,80 €

Σύνολο Β Υποομάδας 905,00 €
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Φ.Π.Α. 13% 117,65 €

Γενικό Σύνολο Β Υποομάδας 1.022,65 €

Σύνολο 8ης ομάδας 4.772,98 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 620,49 €

Γενικό Σύνολο 8ης ομάδας 5.393,47 €

9η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης»/Κ.Α.Ε.: 00.6443.0001

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή

76

Βασιλόπιτα, τύπου 
κέικ, με καρύδι και 
μπαχαρικά, σε 
τεμάχια ατομικής 
μερίδας, τυλιγμένα σε 
διάφανη μεμβράνη

κιλό 30 8,50 € 255,00 €

77

Βασιλόπιτα, τύπου 
κέικ, με καρύδι και 
μπαχαρικά, βάρους 
τριών κιλών εκάστη

τεμάχιο 3 25,50 € 76,50 €

78
Αναψυκτικά  σε 
συσκευασία 1,5 
λίτρου

τεμάχιο 50 2,00 € 100,00 €

79
Χυμός φρούτων σε 
συσκευασία των 
300ml - 330 ml

τεμάχιο 900 0,85 € 765,00 €

80 Γλυκά κιλό 20 8,50 € 170,00 €

81
Νερό εμφιαλωμένο σε 
συσκευασία 0,5 
λίτρου

τεμάχιο 2.000 0,22 € 440,00 €

Σύνολο 9ης ομάδας 1.806,50 €

Φ.Π.Α. 13% 234,85 €

Γενικό Σύνολο 9ης ομάδας 2.041,35 €
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Σύνολο ομάδων 48.107,48 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 6.135,16 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 219,36 €

Γενικό Σύνολο ομάδων 54.462,00 €

Άρθρο 3
Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με δυνατότητα χρονικής παράτασης, με τις ίδιες συμβατικές τιμές και χωρίς επιβάρυνση του 
οικονομικού αντικειμένου.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, τα κάτωθι:

(1) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχετικό με την παροχή 
υπηρεσιών σίτισης ή catering η μαζικής εστίασης. 

(2) Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχετικό με την παροχή 
υπηρεσιών σίτισης ή catering η μαζικής εστίασης. 

(3) Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχετικό με την παροχή 
υπηρεσιών σίτισης ή catering η μαζικής εστίασης.

(4) Άδεια λειτουργίας μονάδας παρασκευής έτοιμων φαγητών catering ή έγκριση από την αρμόδια 
κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

(5) Άδειες καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης από την αρμόδια 
κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

(6) Βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων από την αρμόδια υπηρεσία 
υγειονομικού ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Όλα τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων (1), (2) και (3) θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχουν διαπίστευση 
από τον Ε.ΣΥ.Δ. ή από άλλο επίσημο φορέα διαπίστευσης μέλος του οργανισμού «Ευρωπαϊκή Συνεργασία 
για την Διαπίστευση».

Άρθρο 5
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Χρόνοι και τόποι παράδοσης
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου στη διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού, σύμφωνα και με τα όσα σχετικά 
ορίζονται κατά περίπτωση στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Για την 1η ομάδα: «Εδέσματα για τις δεξιώσεις των εθνικών επετείων», τη 2η ομάδα: «Εδέσματα για 
εκδηλώσεις-ημερίδες του Δήμου Ιλίου» και την 3η ομάδα: «Εδέσματα για την εκδήλωση προς τιμήν των 
Ριμινιτών-Ιερολοχιτών», για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία τους, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής έκαστης εκδήλωσης.

Για την 4η ομάδα: «Εδέσματα για αιμοδοσίες» και την 6η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας», για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία του, θα 
ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των αιμοδοσιών και των εκδηλώσεων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες προ 
της ημερομηνίας διεξαγωγής έκαστης αιμοδοσίας και εκδήλωσης.

Για την 5η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις-ημερίδες των Κ.Α.Π.Η. - Εορτασμός της «Παγκόσμιας Ημέρας 
Τρίτης Ηλικίας», για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία του, θα ενημερώνεται εγγράφως για τον ακριβή 
αριθμό των ατόμων, οι οποίοι τελικώς θα συμμετάσχουν σε κάθε μια από τις τέσσερις (4) εκδηλώσεις, 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας έκαστης εκδήλωσης. 

Για την Α΄ υποομάδα: «Κεράσματα για το διήμερο φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, 
της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής» της 7ης ομάδας: «Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής», ο ανάδοχος θα 
ενημερώνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Για την Β΄ υποομάδα: «Κεράσματα για εκδηλώσεις ημερίδες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής» της 7ης 
ομάδας: «Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής», ο ανάδοχος θα ενημερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) 
ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της κάθε εκδήλωσης.
Για την 8η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού», ο ανάδοχος θα ενημερώνεται 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της κάθε εκδήλωσης.

Για την 9η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας 
και Δια Βίου Μάθησης», ο ανάδοχος θα ενημερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες προ της 
ημερομηνίας διεξαγωγής της κάθε εκδήλωσης.

Σημειώνεται ρητά, ότι η πληρωμή του αναδόχου της προμήθειας της 5ης ομάδας: «Εδέσματα για 
εκδηλώσεις-ημερίδες των Κ.Α.Π.Η. – Εορτασμός της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας», θα γίνει 
σύμφωνα με τον ακριβή αριθμό ατόμων, οι οποίοι τελικώς θα συμμετάσχουν στις τέσσερις (4) 
εκδηλώσεις, ο οποίος και θα αναφέρεται στο σχετικό τιμολόγιο.

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης καθώς και τα 
έξοδα για την ασφάλεια των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για τις εκδηλώσεις θα επιβαρύνουν τον 
αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια/υπηρεσία. Τα 
προς προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε παραδοθεί στον τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων-
ημερίδων εγκαίρως την ημέρα διεξαγωγής τους, σε ώρα που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
του Δήμου Ιλίου. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας ώστε να 
διασφαλίζεται η υγεία και η σωματική ακεραιότητα του προσωπικού τους κατά την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης. 

Σημειώνεται ρητά, ότι η διάθεση και η κατανομή των προς προμήθεια ειδών και ποσοτήτων ανά εκδήλωση, 
θα γίνεται βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά την ποσότητα, ανά είδος, τα οποία θα 
χρειασθεί.

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει οποιαδήποτε αδυναμία κάλυψης κάποιας εκδήλωσης 
επικαλούμενος οποιονδήποτε λόγο (με εξαίρεση λόγους ανωτέρας βίας όπως π.χ. ακραία καιρικά ή 
φυσικά φαινόμενα κ.λπ.).

Σε περίπτωση αναβολής ή/και ματαίωσης εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας με αποτέλεσμα αυτή να μην 
πραγματοποιηθεί ο Δήμος Ιλίου δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος δεν θα έχει ουδεμία αξίωση ή/και απαίτηση έναντι του Δήμου Ιλίου σε περίπτωση που δεν 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση λόγω αναβολής ή/και ματαίωσής της εξαιτίας ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που εκδήλωση αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο τότε μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί σε 
μελλοντική ημερομηνία κατόπιν κοινής συμφωνίας του Δήμου και του αναδόχου. Οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης θα ισχύουν και στην περίπτωση που κατόπιν συμφωνίας 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση σε άλλη ημερομηνία από αυτή που είχε προγραμματισθεί αρχικά.  

Σημειώνεται εδώ ότι οι ανωτέρω εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το 
επιτρέψουν.

Ο Συντάξας
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής

Ε. Γεράσης
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Στυλιανός Μαριδάκης
ΠΕ Φυσικής Αγωγής Ακίνδυνη Κρητικού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Πολιτισμού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας

Αγγελική Κωνσταντακοπούλου Αναστασία Παπάζογλου
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