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ΜΕΛΕΤΗ  

 
 
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το 
έτος 2020)  συνολικού προϋπολογισμού  45.838,90  €» 

 
 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ       : 40.565,40 € 
ΦΠΑ (13%:                  5.273,50 €   
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.838,90  € 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ( κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα) 

 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
 
 
 
Η Παρούσα μελέτη αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2020)    συνολικού προϋπολογισμού 45.838,90  €» 
 
 
 
 Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν. 2286/1995 και  το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18). 
 
 Η προμήθεια θα γίνει με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής :  
 α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και 
κατεψυγμένα)   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και του Ν.3438/06 άρθρο 13. 
Β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στην 
τιμή μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού   
σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει  η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών και με 
την προϋπόθεση  ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 
της προμήθειας. 
 
Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό  σαράντα πέντε χιλιάδες 
οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά  ( 45.838,90 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(13% ) δηλαδή καθαρό  ενδεικτικό ποσό σαράντα χιλιάδες  πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ και 
σαράντα λεπτά ( 40.565,40 €) η οποία θα βαρύνει τον κωδικό  του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
 
 
Στον  προϋπολογισμό του Δήμου  έχουν εγγραφεί οι παρακάτω πιστώσεις  αλλά λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών  λειτουργία μόνο κατά τον μήνα Αύγουστο 2020 
 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΣ 2020 

ΚΑ 15-6481.001   Προμήθεια ειδών τροφίμων  90.000,00 € 45.838,90  € 

  
ΣΥΝΟΛΟ         45.838,90  € 

 

Οι ποσότητες της μελέτης είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και ο ανάδοχος θα 

πληρωθεί σύμφωνα με τις ποσότητες που θα  είναι αναγκαίες για την λειτουργία της Παιδικής 

Εξοχής χωρίς την υποχρέωση για την απορρόφηση της συνολικής προϋπολογισθείσας ποσότητας  

της μελέτης  



 

Οι τιμές της μελέτης για τα είδη  ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά 
και κατεψυγμένα)  διαμορφώθηκαν από ΔΕΛΤΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ της 
Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  σε συνδυασμό με το 
προηγούμενο καλοκαίρι ενώ για τα υπόλοιπα είδη της μελέτης από έρευνα που έγινε στην αγορά. 

 
Συγκεκριμένα  η μελέτη αναλύεται  ανά ομάδα ως εξής:  
 

  ΟΜΑΔΕΣ  CPV 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
13, 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

15000000-8 17.963,60 2.335,27 20.298,87 

2 
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

03221200-8 5.441,60 707,41 6.149,01 

3 
ΟΜΑΔΑ 3 :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

15100000-9 12.586,20 1.636,21 14.222,41 

4 
ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

15811100-7 2.250,00 292,50 2.542,50 

5 
ΟΜΑΔΑ 5 :ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

15812000-3 2.324,00 302,12 2.626,12 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ    40.565,40 5.273,50 45.838,90 

 
 
 
 
Ο  χρόνος για την εκτέλεση της ανωτέρω  προμήθειας ορίζεται για την προμήθεια των ειδών 
τροφίμων για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχή Μπούκας  για το έτος 2020 με απαραίτητη 
προϋπόθεση την λειτουργίας της .  
 
Αμφιλοχία 6-7-2020 
 
      Ο συντάξας             Ο θεωρήσας    
      
       Η υπάλληλος                                                                       Ο προϊστάμενος  
        Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος   
     
 
  Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα                                              Δημήτριος Ζαμπάρας  
        ΠΕ Διοικητικού                                                      ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25 /6-7- 2020 
  
  

 

  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ           

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ            

              

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2020) 

                  

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

                  

  ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1  ANAΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ GAZOZA 1,5 ΛΙΤΡΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,10 € 22,00 € 13% 2,86 € 24,86 € 

2 NTOMATAKI  ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ 410 ΓΡ 50 TEMAXIA 0,80 € 40,00 € 13% 5,20 € 45,20 € 

3 ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ  ΣΥΣΚ. 1.000ΓΡ 35 TEMAXIA 0,50 € 17,50 € 13% 2,28 € 19,78 € 

4 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΥΣΚ.  1.000ΓΡ. 35 TEMAXIA 0,40 € 14,00 € 13% 1,82 € 15,82 € 

5 ΑΛΕΥΡΙ  1 ΚΙΛΟΥ 60 TEMAXIA 0,90 € 54,00 € 13% 7,02 € 61,02 € 

6 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑΠ 500gr 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 30,00 € 13% 3,90 € 33,90 € 

7 ΑΝΑΨ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 1,5 ΛΤ  30 TEMAXIA 1,10 € 33,00 € 13% 4,29 € 37,29 € 

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙΤΑ 1,5 ΛΙΤΡΩΝ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,10 € 33,00 € 13% 4,29 € 37,29 € 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA 1,5 ΛΙΤΡ 15 TEMAXIA 1,10 € 16,50 € 13% 2,15 € 18,65 € 

10 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚ.  5 ΛΤ 60 TEMAXIA 7,10 € 426,00 € 13% 55,38 € 481,38 € 

11 ΑΥΓΑ (53-63 γρ) ΕΞΑΔΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,20 € 120,00 € 13% 15,60 € 135,60 € 

12 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5 ΤΕΜ 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 36,00 € 13% 4,68 € 40,68 € 

13 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 400 ΓΡ 1800 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80 € 1.440,00 € 13% 187,20 € 1.627,20 € 

14 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 7,00 € 13% 0,91 € 7,91 € 

15 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 6 ΚΙΛΑ 8,90 € 53,40 € 13% 6,94 € 60,34 € 

16 ΓΑΡΥΓΑΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50  ΓΡ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,50 € 22,50 € 13% 2,93 € 25,43 € 

17 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ  ΣΥΣΚ. 1 κιλΟΎ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,70 € 270,00 € 13% 35,10 € 305,10 € 

18 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΠΌ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ΝΥΦΑΔΕΣ (CORN FLAKES) 375 ΓΡ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,60 € 39,00 € 13% 5,07 € 44,07 € 

19 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ  50 ΤΕΜΑΧΙΑ 22,70 € 1.135,00 € 13% 147,55 € 1.282,55 € 

20 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  4 ΛΙΤΡΩΝ  15 ΤΕΜΑΧΙΑ 17,95 € 269,25 € 13% 35,00 € 304,25 € 

21 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ 60 ΚΙΛΑ 5,40 € 324,00 € 13% 42,12 € 366,12 € 

22 ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ 180 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,75 € 135,00 € 13% 17,55 € 152,55 € 

23 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500. ΓΡ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,94 € 14,10 € 13% 1,83 € 15,93 € 

24 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΕΝΕΣ 500 ΓΡ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,98 € 14,70 € 13% 1,91 € 16,61 € 

25 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 500 ΓΡ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,80 € 27,00 € 13% 3,51 € 30,51 € 

26 ΖΥΜΗ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ 100 ΚΙΛΑ 2,90 € 290,00 € 13% 37,70 € 327,70 € 

27 ΚΑΚΑΟ συσκ. 125 γρ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,25 € 100,00 € 13% 13,00 € 113,00 € 

28 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚ 50 ΓΡ 20 TEMAXIA 1,00 € 20,00 € 13% 2,60 € 22,60 € 

29 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ 50 ΓΡ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 20,00 € 13% 2,60 € 22,60 € 

30 ΚΑΡΥ ΒΑΖΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,80 € 18,00 € 13% 2,34 € 20,34 € 

31 ΚΑΡΥ ΦΑΚΕΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,98 € 9,80 € 13% 1,27 € 11,07 € 

32 ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ 6 ΚΙΛΑ 11,00 € 66,00 € 13% 8,58 € 74,58 € 

33 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ 35 ΤΕΜΑΧΙΑ 13,00 € 455,00 € 13% 59,15 € 514,15 € 

34 ΚΕΤΣΑΠ 500 ΓΡ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,80 € 420,00 € 13% 54,60 € 474,60 € 

35 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 ΓΡ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,65 € 9,75 € 13% 1,27 € 11,02 € 

36 ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΠΩΛ 200 ΓΡ 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,10 € 66,00 € 13% 8,58 € 74,58 € 

37 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,50 € 270,00 € 13% 35,10 € 305,10 € 

38 ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΠΩΛ 200 ΓΡ 1500 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,10 € 1.650,00 € 13% 214,50 € 1.864,50 € 



 

39 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500 ΓΡ 35 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 35,00 € 13% 4,55 € 39,55 € 

40 ΜΑΓΙΑ ΝΩΠΗ 28 γρ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 10,50 € 13% 1,37 € 11,87 € 

41 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2  1000 ΓΡ 120 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,70 € 204,00 € 13% 26,52 € 230,52 € 

42 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6  1000 ΓΡ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,70 € 255,00 € 13% 33,15 € 288,15 € 

43 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ  500γρ  40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,60 € 64,00 € 13% 8,32 € 72,32 € 

44 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 1 Kg 180 TEMAXIA 3,50 € 630,00 € 13% 81,90 € 711,90 € 

45 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΥΣΚ. 5 ΚΙΛΩΝ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 18,00 € 270,00 € 13% 35,10 € 305,10 € 

46 ΜΕΛΙ 1000 γρ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 € 270,00 € 13% 35,10 € 305,10 € 

47 ΜΕΡΕΝΤΑ ΣΥΣΚ. 10 ΚΙΛΩΝ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 35,00 € 105,00 € 13% 13,65 € 118,65 € 

48 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (συσκ. 20 γρ.) 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 € 22,50 € 13% 2,93 € 25,43 € 

49 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ 500 ΓΡ 70 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,70 € 189,00 € 13% 24,57 € 213,57 € 

50 ΜΠΕΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ φακελάκι 20 ΓΡ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,25 € 7,50 € 13% 0,98 € 8,48 € 

51 ΜΠΕΙΚΟΝ  60 ΚΙΛΑ 6,90 € 414,00 € 13% 53,82 € 467,82 € 

52 ΜΠΕΣΑΜΕΛ 165 ΓΡ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,50 € 120,00 € 13% 15,60 € 135,60 € 

53 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΟΚΟΛ 85 γρ 1500 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 900,00 € 13% 117,00 € 1.017,00 € 

54  ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 2750 ΓΡ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 88,00 € 440,00 € 13% 57,20 € 497,20 € 

55 ΞΥΔΙ συσκ. 350 ML 200 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,50 € 100,00 € 13% 13,00 € 113,00 € 

56 ΠΑΡΙΖΑ  80 ΚΙΛΑ 6,50 € 520,00 € 13% 67,60 € 587,60 € 

57 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ  500 ΓΡ 6 ΤΕ 6,00 € 36,00 € 13% 4,68 € 40,68 € 

58 ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ  100 ΓΡ 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,80 € 72,00 € 13% 9,36 € 81,36 € 

59 ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 1 ΚΙΛΟΥ 8 TEMAXIA 3,75 € 30,00 € 13% 3,90 € 33,90 € 

60 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ  ΓΛΑΣΣΕ 1 ΚΙΛΟΥ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,80 € 224,00 € 13% 29,12 € 253,12 € 

61 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 1 ΚΙΛΟΥ  50 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,10 € 155,00 € 13% 20,15 € 175,15 € 

62 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 1 ΚΙΛΟΥ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,80 € 140,00 € 13% 18,20 € 158,20 € 

63 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 ΓΡ ΨΙΛΟ Η ΧΟΝΔΡΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 € 27,00 € 13% 3,51 € 30,51 € 

64 ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΦΑΚ  20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 € 18,00 € 13% 2,34 € 20,34 € 

65 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΡΟΥΦΑ 100 ΓΡ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,48 € 22,20 € 13% 2,89 € 25,09 € 

66 ΣΥΜΠ.  ΧΥΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 1λΤ 15 TEMAXIA 1,30 € 19,50 € 13% 2,54 € 22,04 € 

67 ΣΥΜΠ.  ΧΥΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΣ 1700 TEMAXIA 0,55 € 935,00 € 13% 121,55 € 1.056,55 € 

68 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 410 ΓΡ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,50 € 150,00 € 13% 19,50 € 169,50 € 

69 ΤΣΑΪ φακελάκι 10 τεμ.. 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 € 27,00 € 13% 3,51 € 30,51 € 

70 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ  ΣΕ ΦΕΤΕΣ 90 ΚΙΛΑ 5,50 € 495,00 € 13% 64,35 € 559,35 € 

71 ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ  30 ΚΙΛΑ 9,10 € 273,00 € 13% 35,49 € 308,49 € 

72 ΤΥΡΙ ΕΝΤΑΜ  20 ΚΙΛΑ 5,80 € 116,00 € 13% 15,08 € 131,08 € 

73 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 80 ΚΙΛΑ 7,80 € 624,00 € 13% 81,12 € 705,12 € 

74 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ 20 ΚΙΛΑ 8,17 € 163,40 € 13% 21,24 € 184,64 € 

75 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  200 ΚΙΛΑ 7,10 € 1.420,00 € 13% 184,60 € 1.604,60 € 

76 ΦΑΚΕΣ 1000 ΓΡ 120 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,80 € 336,00 € 13% 43,68 € 379,68 € 

77 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ  (ΣΥΣΚ.180 ΓΡ) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80 € 16,00 € 13% 2,08 € 18,08 € 

78 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚ 10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,65 € 13,00 € 13% 1,69 € 14,69 € 

79 
ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 390 ML 
(ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 70,00 € 13% 9,10 € 79,10 € 

80 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ  700 γρ 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,50 € 37,50 € 13% 4,88 € 42,38 € 

                  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 1       
17.963,60 

€   
2.335,27 

€ 20.298,87 € 

                  

  ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 120 
ΤΕΜΑΧ
ΙΑ 0,41 € 49,20 € 13% 6,40 € 55,60 € 

2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 20 ΚΙΛΑ 1,60 € 32,00 € 13% 4,16 € 36,16 € 

3 ΑΝΙΘΟ 15 
ΤΕΜΑΧ
ΙΑ 0,41 € 6,15 € 13% 0,80 € 6,95 € 

4 ΑΧΛΑΔΙΑ 400 ΚΙΛΑ 1,60 € 640,00 € 13% 83,20 € 723,20 € 

5 ΒΑΝΙΛΙΕΣ 30 ΚΙΛΑ 0,90 € 27,00 € 13% 3,51 € 30,51 € 



 

6 ΒΕΡΙΚΟΚΑ 80 ΚΙΛΑ 1,20 € 96,00 € 13% 12,48 € 108,48 € 

7 ΚΑΡΟΤΑ 25 ΚΙΛΑ 0,90 € 22,50 € 13% 2,93 € 25,43 € 

8 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 800 ΚΙΛΑ 0,32 € 256,00 € 13% 33,28 € 289,28 € 

9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 20 ΚΙΛΑ 1,50 € 30,00 € 13% 3,90 € 33,90 € 

10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 150 ΚΙΛΑ 0,55 € 82,50 € 13% 10,73 € 93,23 € 

11 ΛΕΜΟΝΙΑ 20 ΚΙΛΑ 1,90 € 38,00 € 13% 4,94 € 42,94 € 

12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 25 
ΤΕΜΑΧ
ΙΑ 0,41 € 10,25 € 13% 1,33 € 11,58 € 

13 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 20 ΚΙΛΑ 1,30 € 26,00 € 13% 3,38 € 29,38 € 

14 ΜΗΛΑ 200 ΚΙΛΑ 1,14 € 228,00 € 13% 29,64 € 257,64 € 

15 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 300 ΚΙΛΑ 1,35 € 405,00 € 13% 52,65 € 457,65 € 

16 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 300 ΚΙΛΑ 1,60 € 480,00 € 13% 62,40 € 542,40 € 

17 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 1000 ΚΙΛΑ 1,30 € 
1.300,00 

€ 13% 169,00 € 1.469,00 € 

18 ΠΑΤΑΤΕΣ 1500 ΚΙΛΑ 0,60 € 900,00 € 13% 117,00 € 1.017,00 € 

19 ΠΕΠΟΝΙΑ 300 ΚΙΛΑ 0,95 € 285,00 € 13% 37,05 € 322,05 € 

20 ΠΙΠΕΡΙΕΣ  60 ΚΙΛΑ 1,90 € 114,00 € 13% 14,82 € 128,82 € 

21 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 180 ΚΙΛΑ 1,20 € 216,00 € 13% 28,08 € 244,08 € 

22 ΣΚΟΡΔΑ 60 
ΤΕΜΑΧ
ΙΑ 0,40 € 24,00 € 13% 3,12 € 27,12 € 

23 ΣΠΑΝΑΚΙ 15 ΚΙΛΑ 1,60 € 24,00 € 13% 3,12 € 27,12 € 

24 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 100 ΚΙΛΑ 1,50 € 150,00 € 13% 19,50 € 169,50 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 2       
5.441,6

0 €   707,41 € 6.149,01 € 

                  

                  

  ΟΜΑΔΑ 3 :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 80 ΚΙΛΑ 6,50 € 
520,00 

€ 13% 67,60 € 587,60 € 

2 ΚΑΤΣΙΚΙ 10   6,50 € 65,00 € 13% 8,45 € 73,45 € 

3 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 400 ΚΙΛΑ 8,00 € 
3.200,0

0 € 13% 416,00 € 3.616,00 € 

4 ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 30 ΚΙΛΑ 4,42 € 
132,60 

€ 13% 17,24 € 149,84 € 

5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 250 ΚΙΛΑ 3,00 € 
750,00 

€ 13% 97,50 € 847,50 € 

6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ 100 ΚΙΛΑ 6,50 € 
650,00 

€ 13% 84,50 € 734,50 € 

7 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ 10 ΚΙΛΑ 6,00 € 60,00 € 13% 7,80 € 67,80 € 

8 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ 600 ΚΙΛΑ 2,70 € 
1.620,0

0 € 13% 210,60 € 1.830,60 € 

9 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ  ΑΟ 300 ΚΙΛΑ 8,00 € 
2.400,0

0 € 13% 312,00 € 2.712,00 € 

10 ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 20 ΚΙΛΑ 4,13 € 82,60 € 13% 10,74 € 93,34 € 

11 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 600 ΚΙΛΑ 4,21 € 
2.526,0

0 € 13% 328,38 € 2.854,38 € 

12 ΧΟΙΡΙΝΟ ΡΟΛΟ 100 ΚΙΛΑ 5,80 € 
580,00 

€ 13% 75,40 € 655,40 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 3       
12.586,2

0 € 13% 1.636,21 14.222,41 € 

                  

                  

  

ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ               



 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 ΨΩΜΙ ΑΣΠΡΟ 1500 ΚΙΛΑ 1,50 € 
2.250,0

0 € 13% 292,50 € 2.542,50 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 4       
2.250,0

0 €   292,50 € 2.542,50 € 

                  

  ΟΜΑΔΑ 5:ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

                  

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 
ΓΛΥΚΟ ΠΑΣΤΑ 700 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,42 

994,00 
€ 13% 129,22 € 1.123,22 € 

2 
ΚΥΠΕΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΓΩΤΟΥ  ΓΡ. 120 
ΓΡ 

1000 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,33 
1.330,0

0 € 13% 172,90 € 1.502,90 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 5       
2.324,0

0 €   302,12 € 2.626,12 € 

                  

                  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ             

40.565,40 
€ 

  ΦΠΑ 13,24 %             5.273,50 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ             

45.838,90 
€ 

                  

                  

  Αμφιλοχία  30-6-2020               

                  

  Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ          

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
  

  

                  

  
 

              

Η υπάλληλος  
Αλεξάνδρα Μπιστιντζάνου  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
  
  

  

Ο προιστάμενος της Δ/νσης 
  
Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος   
  
 
 
 Ζαμπάρας Δημήτριος  
 
 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



 

 
  ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25  /2020  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

      

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2020) συνολικού 

προϋπολογισμού 45.838,90 €» 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Αρθρο 1 

 

 Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ 

ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2020) συνολικού προϋπολογισμού 45.838,90 €» 
 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό  σαράντα πέντε   χιλιάδων  
οκτακόσια τριάντα  οκτώ  ευρώ  και ενενήντα λεπτά (45.838,90 €) συμπεριλαμβανομένου 
αναλογούν ΦΠΑ (13%), ενδεικτικό καθαρό ποσό σαράντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ 
και σαράντα λεπτά (40.565,40 €), η οποία προβλέπεται να  βαρύνει τον κωδικό  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ. 
 
 
Ανάδοχος/ οι στα παρακάτω θα ονομάζεται, ο μειοδότης/ες που θα αναδειχθεί/ούν ύστερα από 
την διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού , για την εκτέλεση της προμήθειας  σε κάθε ομάδα. 
     
 
Τα είδη που θα ζητηθούν συνολικά καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την Παιδική Εξοχή 
Μπούκας  , δεν θα είναι ίσων και αναλογικών ποσοτήτων. Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει 
όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία της . 
Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποια είδη μιας ομάδας με άλλα , παρεμφερή 
, ανάλογα με τις προτάσεις των ειδικών (γιατρών ή ειδικών διατροφολόγων εφόσον υπάρχουν) ή 
για λόγους απρόβλεπτους ή λόγους έκτακτων αναγκών (π.χ. καιρικές συνθήκες , ανεπάρκεια στην 
αγορά) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους , στα πλαίσια ωστόσο της συγκεκριμένης 
ανάθεσης. 
 
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις : 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 
β) του Ν 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα 
γ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 
δ) Την ισχύουσα νομοθεσία των υγειονομικών διατάξεων  τροφίμων και ποτών  
 
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό  



 

Άρθρο 4ο -  Κριτήριο κατακύρωσης 
Η προμήθεια θα γίνει με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής :  
 α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και 
κατεψυγμένα)   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και του Ν.3438/06 άρθρο 13. 
Β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στην 
τιμή μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού   
σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει  η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών και με 
την προϋπόθεση  ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 
της προμήθειας. 
 
Άρθρο 5ο - Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β) Τεχνική έκθεση 
γ) Ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές 
δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Δεν απαιτείται 
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας και παρέχεται με εγγυητική επιστολή υπερ του Δήμου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής 
του αντίστοιχου προς προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται 
σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο: Τιμές προσφορών 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την 
παρούσα προμήθεια θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, η  
προσφορά του προμηθευτή, θα παραμένει σταθερή για το χρονικό διάστημα που θα είναι σε ισχύ η 
αντίστοιχη σύμβαση προμήθειας, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από 
τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή 
της προσφοράς από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 
στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο  προσφοράς, το οποίο ο 
υποψήφιος προμηθευτής θα συμπληρώνει υποχρεωτικά προκειμένου να υποβάλλει την οικονομική 
προσφορά του όπου θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8O: Σύμβαση 
 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης  με τον φορέα  Δήμο και να 
καταθέσει τις κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτής. 
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του  Δήμου Αμφιλοχίας .  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το  έτος 2020 για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής  . 



 

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί έως την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή 
πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της. 
Για την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας που αφορά στην Παιδική Εξοχή Μπούκας 
απαραίτητη είναι η έγκριση της ανάθεσης της λειτουργίας της  από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Σε περίπτωση μη λειτουργίας  της Παιδικής Εξοχής Μπούκας ο Δήμος δεν υποχρεώνεται σε 
αποζημίωση προς τους αναδόχους που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
 

 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων  συμβάσεων. 

 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων  
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα , 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 10O: Χρόνοι και τόποι παράδοσης  

 Λόγω έλλειψη αρκετών δημοτικών αποθηκευτικών χώρων   ο προμηθευτής αναλαμβάνει 

την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα 

αρχή παράδοση των ειδών του Δήμου.  

Η παράδοση των υλικών θα είναι  τμηματική:  



 

 για το Δήμο Αμφιλοχίας στις εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής Μπούκας καθημερινά 
και  Σαββατοκύριακα, αργίες τους καλοκαιρινούς μήνες Αύγουστο του έτους 2020 ,  

 
 Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα- ψυγείο με τις 
απαραίτητες άδειες  από τις κτηνιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες όπως προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία περί  μεταφοράς τροφίμων ,πλην των συσκευασμένων προϊόντων που 
αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα 
γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή , σε χώρους 
που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον /την υπεύθυνο 
του κάθε τμήματος. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα 
του προσωπικού  του ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών. 

Ειδικά για την  τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

α) να διαθέτουν αυτοκίνητα στα οποία: Η μεταφορά για τα είδη σε θερμοκρασία ψύξης και 
κατάψυξης θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα 

         Η μεταφορά των ειδών κρεοπωλείου θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με 
μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

         Η μεταφορά των ειδών των ειδών Αρτοποιείου θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από 
τον νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται 
τακτικά. 

         Η μεταφορά των ειδών Οπωροπωλείου θα γίνεται με οχήματα που πληρούν τις 
προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η 
αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. 

 Για τα ευπαθή και ευαλύωτα προϊόντα  βεβαίωση της Δ/νσης υγιεινής για την 
καταλληλότητα του οχήματος για την μεταφορά τους . 

β) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

γ) Κατάσταση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευόμενο  για τη στήριξη της προμήθειας , ειδικά 
για την προμήθεια κρεοπωλείου βεβαίωση σχολής επαγγελμάτων κρέατος 

Επίσης τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις αντίστοιχης προμήθειας  . 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11O: Παράδοση - παραλαβή 

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται με μακροσκοπικό έλεγχο και 
βάσει των κείμενων διατάξεων του άρθρου 208 του νόμου 4412/2016 από την επιτροπή που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του νόμου αυτού. 

Εάν κατά την παράδοση - παραλαβή των ειδών της προμήθειας διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή 
την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών, λειτουργικών, 
ή ποιοτικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, 
εντός της από την ιδία οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Αμφιλοχίας  δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για 
τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο. 

Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα- ψυγείο 
,πλην των συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται 
ψυγείο. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 
μέσα με ευθύνη του προμηθευτή , σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα 



 

καθορίζονται κάθε φορά από τον /την υπεύθυνο του κάθε τμήματος. Επίσης είναι υπεύθυνος για 
κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού  του ή αλλού, μέχρι της 
παράδοσης αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12O: Πληρωμή - Φόροι - τέλη – κρατήσεις 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του 
τιμολογίου. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών  στα σημεία που θα υποδείξει 
ο Δήμος Αμφιλοχίας 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου. 
 
Άρθρο 13ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή( το εργοστάσιο παραγωγής  ή τη χώρα 
παραγωγής  την ποιότητα και την επωνυμία του προϊόντος όπως αναγράφεται στη 
συσκευασία ), και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες 
λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές 
με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.   
 
Αμφιλοχία 06-07-2020 
 
      Ο συντάξας             Ο θεωρήσας    
           
 
       Η υπάλληλος                                                                       Ο προϊστάμενος  
        Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος   
     
 
 
  Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα                                              Δημήτριος Ζαμπάρας  
        ΠΕ Διοικητικού                                                      ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία. 

Ακόµα και αν δεν αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει στις συσκευασίες να αναγράφεται η 

ηµεροµηνία λήξης, η χώρα προέλευσης, τα συστατικά του προϊόντος και το καθαρό βάρος 

της κάθε συσκευασίας . Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης και να υπάρχει ικανό χρονικό περιθώριο για κατανάλωση πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Οι συσκευασίες θα πληρούν 

τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές 

Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. Η συντήρηση και η διακίνηση να πληροί τις 

διατάξεις του Π.∆. 203/98 όπως ισχύει σήμερα, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς 

τροφίµων και γενικά της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην 

αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του ∆ήµου, χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να επικαλεστεί 

για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρµόζονται οι διατάξεις 

της κείµενης νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν. Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα 

προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής, να τα αντικαταστήσει αµέσως µε 

υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς επιπλέον πληρωµή. 

 

Όλα τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι συσκευασµένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας 

κατάλληλο για τρόφιµα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ∆εν θα πρέπει να αναδύουν 

δυσάρεστες οσµές, δεν πρέπει να είναι ληγµένα και να παρουσιάζουν αλλοίωση. 

Όλα τα είδη θα πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν 
με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων 
κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν 
όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην 
Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας Χημείου και ο 
αριθμός του ΓΧΚ). 

 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα συμπληρώσει πίνακα για τα προσφερόμενα είδη όπου θα 
αναγράφεται   το εργοστάσιο παραγωγής  ή τη χώρα παραγωγής  την ποιότητα και την 
επωνυμία του προϊόντος όπως αναγράφεται στη συσκευασία . 
Επίσης θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει τα εξής: 
Α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς 
καμία μεταβολή  
Β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει  όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με 
δικό του προσωπικό , μέσα και δαπάνες  



 

Γ) η παραγωγή , η μεταποίηση , η συσκευασία , η αποθήκευση , η μεταφορά , η διακίνηση και 
η διάθεση των τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι οι αντίστοιχες 
επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν , διατηρούν και αναθεωρούν διαδικασίες HACCP, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 852/2004. 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ – ΚΙΜΑΣ  

 Να προέρχεται από υγιή  ζώο  

 Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, από το μπούτι του ζώου κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. 

 Η σφαγή του ζώου να έχει γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98, του HACCP και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες. 

 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 

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

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

είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς. 

 Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. 

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

σώμα ή ακαθαρσία. 

 Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς 

σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς μώλωπες. 

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

 Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6) 

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

Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 

 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98 και του HACCP. 

 Η μεταφορά τους στους σταθμούς θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και 

απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 

 

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ – ΚΙΜΑΣ- ΣΟΥΒΛΑΚΙ  

 Να προέρχεται από υγιή  ζώο  με την παροχή από τον προμηθευτή των 

κατάλληλων πιστοποιητικών .Να είναι κρέας νωπό, άπαχο. 

 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98 όπως ισχύει 

σήμερα , του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΚΑΤΣΙΚΙ  από υγιή  ζώο νεαρής ηλικίας , το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική 
κατάσταση, χωρίς οσμή και αίματα, ολόκληρο ή σε κομμάτια το οποίο να πληρεί . 
 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ Καλά συντηρημένα, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική  
 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – ΧΟΙΡΙΝΟ ΡΟΛΟ Το κρέας να πληρεί τις παραπάνω 

προδιαγραφές  

 



 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την αυξομείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών. Τα 

μεταφορικά για την παράδοση των ειδών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

1.Αλεύρι για όλες τις χρήσεις – που φουσκώνει μόνο του από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης 
ποιότητος, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη 
σακούλα.. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου. 
 
2. Γάλα αγελαδινό τύπου εβαπορέ, µερικώς αφυδατωµένο γάλα άριστης ποιότητας πλήρες. Το 
γάλα να είναι απαλλαγµένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία. Μετά την 
αραίωση να προκύπτει τουλάχιστον διπλάσιο γάλα και να έχει υποστεί υψηλού  βαθµού 
αποστείρωση. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π και να πληροί  τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται για το µεν πλήρες γάλα, σε  συσκευασία 
400 γρ. συµπυκνωµένου γάλακτος, (καθαρό βάρος 400 gr) σε µεταλλικά κυτία, µε εύκολο άνοιγµα  
(easy open) και µε αναγραφόµενη την χώρα προέλευσης, τα θρεπτικά συστατικά, το βάρος, την 
σήμανση CE  και ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 

3. Γάλα φρέσκο θα είναι αγελαδινό µε ελάχιστα λιπαρά 3,50% παστεριωµένο και 
οµογενοποιηµένο, µε διάρκεια συντήρησης µέχρι επτά (7) ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α). Το γάλα να πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, 
σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η πώληση γάλακτος αγελάδας. Να έχει υποβληθεί σε παστερίωση 
µε κάποια από τις αναγνωρισµένες µεθόδους. Να πληροί τα µικροβιολογικά πρότυπα που ορίζονται 
στις εκάστοτε κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις Η συντήρησή του διαρκεί µέχρι 7 ηµέρες, 
καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρµόδιων αρχών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και η παράδοση του θα είναι τουλάχιστον 5 ημέρες 
πριν την ημερομηνία λήξης.Η συσκευασία του γάλατος πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Θα 
είναι υποχρεωτικά γνωστό το εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Θα πρέπει υποχρεωτικά να 
γίνει γνωστή η χώρα προέλευσης και παραγωγής του γάλατος. Η συσκευασία του κάθε τεµαχίου 
γάλατος θα είναι σε χάρτινο κουτί του ενός λίτρου (1000 ml) µε βιδωτό πώµα ή σε πλαστικό 
µπουκάλι µε βιδωτό πώµα. 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.  Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές 
σηµείο στο ίδιο οπτικό   πεδίοµε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε 
ηµέρες.Να αναγράφονται εµφανώς στη συσκευασία οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών 
συστατικών του προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καθώς και το ποσοστό της 
αποβουτυρωµένης ξηράς ουσίας και η τυχόν προσθήκη βιταµινών). Η συσκευασία πρέπει να πληροί 
τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές 
Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. Γενικά όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα 
µε τις αγορανοµικές διατάξεις και θα έχουν µεγάλο περιθώριο ως προς την ηµεροµηνία λήξης τους.Κατά την 
παράδοση από τον προµηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγµένα από χτυπήµατα. Τυχόν 
χτυπηµένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προµηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει µε 
ακέραια. Η ηµεροµηνία παραγωγής γάλακτος θα είναι το πολύ µία µέρα νωρίτερα από την ηµεροµηνία 
προσκόµισής του. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής 
πρακτικής που επιβάλλει τόσο ελληνική και η Κοινοτική νοµοθεσία «Οδηγία 93/43/ΕΟΚ» ή νεότερη. 

4.. Ζάχαρη αρίστης ποιότητος, λευκή κρυσταλλικής μορφής, ή ακατέργαστη  τυποποιημένη σε χάρτινη 
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου 
5. Δημητριακά κορν φλέιξ αρίστης ποιότητος, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού , εμπλουτισμένα με 
βιταμίνες , σίδηρο κ.λ.π. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική ή χάρτινη 
αεροστεγή συσκευασία των 375 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 



 

5. Μπισκότα αρίστης ποιότητας (τύπου Πτι-μπερ, μιράντα ή με γέμιση  κλπ.), τυποποιημένα σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 225 γραμμαρίων τουλάχιστον, πλούσια σε δημητριακά , υδατάνθρακες, και θρεπτικές 
ουσίες , αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.  
6. Πάστες για παστίτσιο, Κριθαράκι, Σπαγγέτι, Κόφτο μακαρονάκι ( ζυμαρικά). Τα ζυμαρικά θα είναι 
παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευροολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο 
και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να 
είναισύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε διαφανή συσκευασία 500 ή 1000  γραμμαρίων. 
7. Φακές ψιλές - χονδρές αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης καθαρισμένες και 
τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 ή 1000  γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
8.Φασόλια μέτρια συσκ. 500 γρ.ή 1000 γρ  αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, 
καθαρισμένα , τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα,. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείο 
9. Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητος, κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει 
χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό στο 
μαγείρεμα, να μην θολώνει το νερό και να μην είναι εξευγενισμένο σε κενό αέρος. Συσκευασμένο σε 
τυποποιημένη κατάλληλη πλαστική σακούλα. . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερ. Λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.. 
10. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του) αρίστης ποιότητας συσκευασμένη σε κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη 
συσκευασία καθαρού βάρους 500 γραμμάρια, χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθμός έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 5 μηνών εκτός ψυγείου. 
11 Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα καθαρού βάρους 160 
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
12. Αρακάς κατεψυγμένος 1000 γρ. 
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα,. Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα 
αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα 
πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών  
13. Αυγά φρέσκα αρίστης ποιότητος (άνω των 53γρ.), τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία. Στη 
συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 25 ημερών. 
14. Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδος 10% λιπαρά 1000 γρ. 
Γιαούρτι πλήρες ή κατά περίπτωση ημιαποβουτυρωμένο αγελάδος χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο 
προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης 
και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να 
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και 
κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 1.000 γραμμαρίων. 
15. Ζελέ –καραμέλες (Καραμέλες-ζελεδάκια) αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία του 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 
16. Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125 
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
17. Κανέλα σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου 
18. Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητος, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 200 ή 
1000 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
19. Καφές στιγμιαίος αρίστης ποιότητος τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 100 gr ή 
2500 γρ .Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
20 Τυροκομικά προϊόντα γενικά: (τυρί τύπου Gouda  ή, τυρί τύπου κασέρι, Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι .). 
Όλα τα τυριά να είναι πρώτης ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα 
αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν 
αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα χορηγούμενα είδη 



 

καθώς και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων 
Κοινής Χρήσεως και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. 
21. Κομπόστα ροδάκινο ή βερίκοκο αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλο σφραγισμένο κουτί, 
βάρους 850 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 
22 Κορν φλάουερ Αλεύρι από καλαμπόκι με έντονο κίτρινο χρώμα και ιδιαίτερη γεύση, αρίστης ποιότητος, 
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 
200 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου. 
23. Μαργαρίνη soft αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία 
τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι.. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 
24. Μαρμελάδα με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 400 
gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου , αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 
25. Μέλι αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο , τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους 1 
κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου . 
26.Πραλίνα φουντουκιού τύπου Μερέντα κουτί του 1 κιλού αρίστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίμματα από 
άλλα υλικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες με αγνά συστατικά που να διατηρούν τη θρεπτική τους 
αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει συστατικά προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 
27. Ρίγανη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
28. Ρύζι αρίστης ποιότητος (καρολίνα ή γλασέ ή κίτρινο ( τύπουΑμερικής) ), αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης σπυρωτό, καθαρισμένο και αποστειρωμένο. Τυποποιημένο και συσκευασμένο σε κατάλληλη 
σακούλα βάρους 500γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
29. Τομάτες συμπυκνωμένος χυμός πάστα μαγειρικής αρίστης ποιότητος,. Τυποποιημένο σε σφραγισμένο 
κατάλληλο μεταλλικό κουτί, καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
30. Φύλλο σφολιάτας- χωριάτικο κατ/να για πίττες 450γρ- φύλλο καϊτάφι - αρίστης ποιότητας 450 ή 500 
γραμμ. , τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά ( 
αλεύρι , φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό κλπ.) Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
31 . Χαμομήλι αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε φακελάκια (10) σε κατάλληλη συσκευασία των 10 gr 
εμποτιζόμενα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
32. Χυμός Κοκτέιλ φρούτων χωρίς ζάχαρη 1 λίτρου Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη 
ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους 
λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία 
προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν 
ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται 
στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 
διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. 
33. Ψωμί του τόστ  Θα διατίθεται σε συσκευασία των 700  γραμμαρίων, φέτες ψωμιού από αλεύρι 
σίτου,ή ολικής αλέσεως  με ευδιάκριτη την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, σε διάφανη πλαστική συσκευασία. 
. Το προϊόν θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

34.Ελιές Να είναι Α΄ ποιότητας και οι προδιαγραφές τους να πληρούν τους όρους που αναφέρονται  
στο άρθρο 123 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να πρόσφατης 
παραγωγής χωρίς αλλοιώσεις και να µην είναι µαλακές., σε αριθµό καρπών ανά κιλό 231 – 260 
(τύπου large). Η σάρκα να είναι εύκολα αποσπώµενη του πυρήνα και µε χρώµα µαύρο µέχρι 
µελανοιώδες. Οι ελιές θα διατίθενται σε αεροστεγή συσκευασία σε άλµη και φυσικό ξύδι σύµφωνα 
µε αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

35. Κρέµα γάλακτος πλήρης ή µε χαµηλά λιπαρά, από παστεριωµένο γάλα αγελάδας κατάλληλη 
για µαγειρική ή ζαχαροπλαστική. Με αναγραφόµενη την ηµεροµηνία λήξης και αναγραφόµενα τα 
συστατικά και όλες τις προδιαγραφές σε συσκευασία σύµφωνα µε αυτή που περιγράφεται στον 



 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. Τυχόν αλλοιωµένες συσκευασίες θα επιστρέφονται στον προµηθευτή που 
θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον 
Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 

36 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ή ισοδύναµο: Τυρί φέτα ή ισοδύναµο τυρί Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο 
γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) «ΦΕΤΑ» (FETA) ή 
ισοδύναµο β) τυρί άσπρο 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: π.χ. ΦΕ 2) Ο αύξοντας αριθµός του τύπου 
συσκευασίας 3) Ηµεροµηνία παραγωγής. Παράδειγµα: (π.χ. ΦΕ–1650-20.12.94). Το τυρί να 
προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Αποκλείονται τα τρίµµατα 

37..ΚΡΟΥΑΣΑΝ Κρουασάν διαφόρων γεύσεων. Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες. Να 
παραδίδεται από  τον  προµηθευτή  σε  συσκευασίες  αεροστεγείς  µε  ένδειξη  ημερομηνίας  
παραγωγής  και    λήξης κατανάλωσης προϊόντος και περιγραφή των συστατικών Η συσκευασία να 
µη φέρει σχήματα ή ελαττώµατα. 

38 Εµφιαλωµένο νερό : Το νερό να µην εµφανίζει φυσαλίδες και να µην περιέχει πρόσθετες 
χρωστικές. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικές φιάλες όπως αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό και πάνω σε αυτή να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης και ο τόπος παρασκευής 

39 Προϊόντα αλλαντοποιίας: ζαµπόν, µπέικον, γαλοπούλα, προερχόµενα από θερµική 
επεξεργασία αυτοτελών τεµαχίων κρέατος καλά συντηρηµένο, σε χρώµα φυσιολογικό και 
µυρωδιά φυσιολογική, να πληροί τους όρους τους άρθρου 91 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Να διατίθενται σε αεροστεγή συσκευασία του 1 κιλού και 
για το µπέικον να είναι κοµµένο σε φέτες. 

40 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1,5 ΛΙΤΡOY Αναψυκτικά πορτοκαλάδα, τύπου coca cola κτλ 
µπουκάλι 1,5 lt αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης µε τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις της κείµενης νοµοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως 
αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

41..Ελαιόλαδο :  Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (EXTRA) µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 1%. Οι 
φυσικές και χηµικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του κώδικα 
τροφίµων και ποτών και αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες κοινοτικές και 
υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων σε µεταλλικό δοχείο ή σε 
συσκευασία ενός (1) λίτρου. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας 
τροφίµων ISO 22000:2005. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να 
προσκοµίσει πιστοποιητικό ISO 22000:2005 του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα υλοποίησης. 

42. Κρέμα βανίλια – κακάο , αρίστης ποιότητας, από αγνά υλικά Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο 
πλαστικό κεσεδάκι των 200 γρ.. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

Κάποια από τα παραπάνω είδη δύναται να αντικατασταθούν με τα αντίστοιχα ολικής αλέσεως 
σύμφωνα με τις νεότερες υγειονομικές διατάξεις για τους Παιδικούς Σταθμούς και την υπόδειξη του 
παιδιάτρου. 

Όλα τα είδη παντοπωλείου που αναφέρονται στη μελέτη θα πρέπει να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  Το βάρος του κάθε 
είδους αναφέρεται στη μελέτη . 
 

 

 

3. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά (πατάτες) πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, πρόσφατης 
συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και 



 

ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά 
απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να 
επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους 
χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, 
ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Πρέπει να 
πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις 
και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Για 
ότι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών θα ισχύσουν οι εκάστοτε αγορανομικές και 
υγειονομικές διατάξεις 
   

 4. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

Όλα τα είδη Αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος 
παρασκευασμένες από σιτάρι ή ολικής αλέσεως α ποιότητας. Θα πρέπει να παραδίδεται 5-6 ώρες 
μετά τον κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νομίμου μείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να 
έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Η παράδοση από το προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν 
μέσα σε χάρτινες σακούλες και το βάρος του  θα πρέπει να είναι 420 γραμμάρια (καθαρό ψημένο) 

 

          5. ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  

  Τα γλυκά – παγωτά  πρέπει να είναι φτιαγμένα από υλικά πρώτης ποιότητας , διατηρημένα στη                 
σωστή θερμοκρασία. Τα είδη ζαχαροπλαστικής, να είναι αρίστης ποιότητας και παραγωγής όχι πέρα των δύο 
(2) ημερών. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών τις 
αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις 
οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θα μεταφέρονται, να είναι 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε. 
 
Για όλα τα είδη του ενδεικτικού προυπολογισμού αναφέρονται ή μη αναλυτικά πρέπει να είναι 
σύμφωνα  µε τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  
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