
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας   

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος  Πόλη: Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  Ημερομηνία: 01-02-2022 

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα   Αρ. Πρωτ.: 918 

Τηλέφωνο: 22683-50.218 /22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 05/2022 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών  

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

 

Πηγή Χρηματοδότησης:  

Τροφεία, Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής 

Ζωής», «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας»  

 

CPV: 15800000-6, 03221200-8, 15810000-9 
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Τεχνική Έκθεση 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων και συγκεκριμένα του Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου και του Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων – ΔΔ 

Μαυρομματίου σε τρόφιμα σίτισης (παντοπωλείο, αρτοποιείο, γαλακτοκομικά, οπωροπωλείο) που απαιτούνται 

για την κάλυψη των αναγκών τους, για το σχολικό έτος 2021 - 2022.  

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

νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών 

αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. 

φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων έχουν ως σκοπό την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, 

ημερήσια διατροφή διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων των εργαζομένων και άνεργων γονέων και 

κηδεμόνων την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, την 

προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον και τη 

στήριξη της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στον Δήμο 

εντάσσονται ως υπηρεσία δύο (2) Παιδικοί Σταθμοί από τους οποίους και οι δυο συμμετέχουν στο 

Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και στο 

εθνικό πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Στους σταθμούς συνολικά φιλοξενούνται 50 νήπια. Οι σταθμοί απασχολούν συνολικά 8 άτομα προσωπικό 

διαφόρων ειδικοτήτων, με μόνιμη, αορίστου, ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας και ενισχύονται και με 

προσωπικό κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ όποτε αυτό εφαρμόζεται. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον πρότυπο 

κανονισμό λειτουργίας όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών στα νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη 

ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό, κάθε μέρα). Το διαιτολόγιο των παιδιών 

καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή. Ως βάση για το 

ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ’ αρχήν διαλαμβανόμενο στην υπ’ άριθμ. Υ1α/ΓΠοικ.  



 

 

76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β/25-10-17) Απόφαση Υπουργού Υγείας  και η υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289 (ΦΕΚ 2179/τ.Β/12-

6-18) Απόφαση Υπουργού Υγείας. 

Ως βάση για το διαιτολόγιο λαμβάνεται το προτεινόμενο στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

υπ’ άριθμ. Υ1α/ΓΠοικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β/25-10-17) Απόφαση Υπουργού Υγείας. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται 

για την χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, κρέατος, ψαριών και γαλακτοκομικών προϊόντων σε 

επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν 

συντηρητικές χρωστικές, τεχνητές γλυκαντικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή σε αλάτι. Συστήνεται 

να αποφεύγονται πλήρως τα τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη όπως σακχαρούχο/σοκολατούχο γάλα, 

επιδόρπια γιαουρτιού, ρυζόγαλο, κρέμα καραμελέ, κρέμα σοκολάτας, μπισκότα, γλυκίσματα, κομπόστες, τηγανητά 

τρόφιμα (πατάτες, κρέας, ψάρι, κροκέτες κα) και τρόφιμα που περιέχουν αλάτι. Επιπλέον συστήνεται στο 

μαγείρεμα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ελαιόλαδο ενώ επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χορήγηση 

αναψυκτικών, συσκευασμένων χυμών εμπορίου, αλλαντικών και προπαρασκευασμένων προϊόντων κρέατος. 

Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της δαπάνης και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα 

με τις ανάγκες του Δήμου. 

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά με βάση τις ανάγκες των Παιδικών  Σταθμών του Δήμου.  

Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκαν υπόψη:  

 Από την κατηγορία των δημητριακών και ψωμιού να προτιμώνται προϊόντα ολικής άλεσης, ώστε να 

εξασφαλίζεται η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών από τα παιδιά.  

 Το μεσημεριανό γεύμα να περιλαμβάνει καθημερινά 1 μερίδα λαχανικού, είτε ως ωμή σαλάτα (π.χ. 

ντομάτα, αγγούρι, λάχανο), είτε ως βραστά (π.χ. μπρόκολο) ή μαγειρεμένα λαχανικά (π.χ. φασολάκια, 

ανάμεικτα) προτιμώντας τα λαχανικά εποχής. Επισημαίνεται ότι, τα βρέφη και νήπια έχουν έμφυτες 

προτιμήσεις για τις γλυκές και τις αλμυρές γεύσεις και απέχθεια για τις πικρές γεύσεις. Όμως, οι 

προτιμήσεις για υγιεινές τροφές μπορούν να καλλιεργηθούν και η επαναλαμβανόμενη χορήγηση ποικιλίας 

λαχανικών στις μικρές ηλικίες έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει μακροπρόθεσμα την προτίμηση για τα λαχανικά 

που αποτελούν μια από τις βασικές ομάδες τροφίμων της παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής. Εξάλλου, 

ένα βρέφος ή μικρό παιδί μπορεί να χρειαστεί να λάβει μια νέα γεύση τουλάχιστον 8 έως 10 φορές πριν από 

την τελική αποδοχή της.  

 Να αποφεύγονται πλήρως οι τροφές που περιλαμβάνουν πρόσθετα σάκχαρα όπως 

σακχαρούχο/σοκολατούχο γάλα, δημητριακά με σοκολάτα, επιδόρπια γιαουρτιού, μπισκοτόκρεμες, 

ρυζόγαλο, κρέμα καραμελέ, κρέμα σοκολάτας, μπισκότα, γλυκίσματα, κομπόστες, αλείμματα σοκολάτας. 

Επισημαίνεται ότι, οι διεθνείς και εθνικές διατροφικές συστάσεις τονίζουν τη σημασία αποφυγής τροφίμων 

που περιέχουν ζάχαρη στην παιδική ηλικία, καθώς σχετίζεται άμεσα τόσο με την εμφάνιση τερηδόνας όσο 

και με το αυξημένο σωματικό βάρος.  

 Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναψυκτικών, συσκευασμένων χυμών εμπορίου, αλλαντικών και 

προπαρασκευασμένων προϊόντων κρέατος 

 

 

 

 



 

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) των ζητούμενων προϊόντων είναι: 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

15800000-6 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

03221200-8 ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

15810000-9 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τον 14.284,83 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που 

έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα στον ακόλουθο K.A. Εξόδων: 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή   

60-6481.0001 
Είδη παντοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου "Εναρμόνιση Οικογενειακής 

& Επαγγελματικής ζωής " 

60-6481.0011 
Είδη παντοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου "Πρόγραμμα Οικονομικής 

στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"  

15-6481.0001 Είδη παντοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου 

60-6481.0005 
Είδη οπωροπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου "Εναρμόνιση Οικογενειακής 

& Επαγγελματικής ζωής " 

60-6481.0015 
Είδη οπωροπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου "Πρόγραμμα Οικονομικής 

στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"  

15-6481.0005 Είδη οπωροπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου 

60-6481.0007 
Είδη άρτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Ε. Αλιάρτου "Εναρμόνιση Οικογενειακής & 

Επαγγελματικής ζωής " 

60-6481.0017 
Είδη άρτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Ε. Αλιάρτου "Πρόγραμμα Οικονομικής 

στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"  

15-6481.0007 Είδη άρτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου 

60-6481.0002 
Είδη παντοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων "Εναρμόνιση Οικογενειακής 

& Επαγγελματικής ζωής " 

60-6481.0012 
Είδη παντοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων "Πρόγραμμα Οικονομικής 

στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"  

15-6481.0002 Είδη παντοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων 

60-6481.0006 
Είδη οπωροπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων "Εναρμόνιση Οικογενειακής 

& Επαγγελματικής ζωής " 

60-6481.0016 
Είδη οπωροπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων "Πρόγραμμα Οικονομικής 

στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"  

15-6481.0006 Είδη οπωροπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων 

60-6481.0008 
Είδη άρτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Ε. Θεσπιέων "Εναρμόνιση Οικογενειακής & 

Επαγγελματικής ζωής " 

60-6481.0018 
Είδη άρτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Ε. Θεσπιέων "Πρόγραμμα Οικονομικής 

στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"  

15-6481.0007 Είδη άρτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου 

 

 



 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας. 

Για τα είδη οπωροπωλείου, ελαιόλαδο και αυγά, η προσφερόμενη έκπτωση δίνεται στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και αμετάβλητη 

και ισχύει για όλη τη συμβατική διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση. 

Για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και 

αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και για όλες τις 

ομάδες (τμήματα) της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που 

συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα επιφέρει αυτόματα την 

απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή. Ομοίως εφόσον απορρίπτεται η προσφορά σε ένα 

είδος της ομάδας, θα επιφέρει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολο της ομάδας. 

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί ή έτσι προκύψει από την επικρατούσα κατάσταση, 

να μην εξαντλήσουν τον αριθμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο 

επιθυμούν να προμηθευτούν όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο ανάδοχος της εκάστοτε ομάδας είναι 

υποχρεωμένος να τις παραδώσει. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ποσότητες που 

ενδεικτικά αναφέρονται στον προϋπολογισμό και για τις οποίες πρέπει να υποβληθεί προσφορά, ανάλογα με 

τις προκύπτουσες ανάγκες και πάντως χωρίς να ξεπεραστεί το ανώτερο ποσό της συμβατικής αξίας. 

Με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών στον 

χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται καθημερινά στο Παιδικό Σταθμό Αλιάρτου & στο Παιδικό 

Σταθμό Θεσπειών – ΔΔ Μαυρομματίου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυτικά, η 

ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα αφορά την 

καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους και θα παραδίδεται από τον προμηθευτή 

υποχρεωτικά καθημερινά και ώρες 7:00 -10:00 π.μ. 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία 

της κάθε δομής χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα κάποια 

από τα είδη αυτά να μη τα ζητήσει καθόλου, καθώς και να μην εξαντλήσει τις συμφωνημένες ποσότητες. Ο 

Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποια είδη μιας ομάδας με άλλα, παρεμφερή, ανάλογα με 

τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους παιδικούς σταθμούς) ή για λόγους απρόβλεπτους ή λόγους 

εκτάκτων αναγκών (π.χ. καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες 

τους, στα πλαίσια ωστόσο της συγκεκριμένης ανάθεσης και έως του συνολικού συμβατικού ποσού της 

παρούσης για κάθε ομάδα. Επίσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες των ειδών που 

αναφέρονται στη παρούσα για κάθε είδος, εφόσον είναι δυνατόν {π.χ. λόγω πτώσης των τιμών} και χωρίς να 

υπερβεί το συμβατικό ποσό. 

 

 



 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 

ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της 

παράδοσής τους. Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του 

μεταφορικά μέσα - ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που 

προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις 

σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και 

να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και το κόστος 

θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Δήμου. 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ισχύει από την υπογραφεί της σύμβασης και 

έως 31-12-2022 ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.  

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έχει το δικαίωμα να ελέγξει όποτε κρίνει 

απαραίτητο, δείγματα του εκάστοτε προϊόντος ως προς την ποιότητα, ελέγχοντας τυχόν αποκλίσεις των 

προσφερόμενων υλικών με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.  

Σε περίπτωση απόκλισης, δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια Επιτροπή του Δήμου να μην παραλάβει 

τα είδη και να ζητήσει από τον ανάδοχο αντικατάσταση αυτών. 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Ν.4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί Ν. 4782/2021. 

 

Συντάχθηκε 
Αλίαρτος, 01-02-2022 

 
 
 

Ταρώνη Στέλλα   
Τοπογράφος Μηχανικός  
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Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα    

Τηλέφωνο: 22683-50.218 /22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr  

 

 

 

 

 

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Ομάδα Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.  ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 35 0,68 € 23,80 € 

2.  ΑΛΕΥΡΙ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 kg ΚΙΛΑ 25 1,29 € 32,25 € 

3.  ΑΛΕΥΡΙ  ΟΛΙΚΗΣ 1 kg ΚΙΛΑ 10 1,81 € 18,10 € 

4.  ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 gr ΤΜΧ 20 0,88 € 17,60 € 

5.  ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΚΙΛΑ 1,5 12,96 € 19,44 € 

6.  ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500 gr ΤΜΧ 5 0,83 € 4,15 € 

7.  ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜ) ΤΜΧ 10 0,62 € 6,20 € 

8.  ΒΡΩΜΗ (κουάκερ) σακ.500 gr ΤΜΧ 12 2,00 € 24,00 € 

9.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ) ΝΙΦΑΔΕΣ 375 gr ΤΜΧ 25 3,45 € 86,25 € 

10.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ) ΟΛΙΚΗΣ 375 gr ΤΜΧ 35 3,45 € 120,75 € 

11.  ΖΑΧΑΡΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kg (μαύρη) ΚΙΛΑ 20 2,62 € 52,40 € 

12.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ- ΡΥΖΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 30 1,06 € 31,80 € 

13.  
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ( ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΒΙ∆ΕΣ - 

ΤΡΙΒΕΛΑΚΙ ) 500 gr 
ΤΜΧ 90 1,04 € 93,60 € 



Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

14.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ 500 gr ΤΜΧ 10 1,06 € 10,60 € 

15.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 20 2,39 € 47,80 € 

16.  ΚΑΚΑΟ 125 gr ΤΜΧ 3 1,75 € 5,25 € 

17.  ΚΑΝΕΛΑ 50 gr ΤΜΧ 3 1,15 € 3,45 € 

18.  ΚΑΝΕΛΟΞΥΛΟ ΣΥΣΚ 50 gr ΤΜΧ 4 1,52 € 6,08 € 

19.  ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ GELO ΚΙΛΑ 8 6,90 € 55,20 € 

20.  ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΙΛΑ 1,5 13,6 € 20,40 € 

21.  ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr ΤΜΧ 4 0,68 € 2,72 € 

22.  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500 gr ΤΜΧ 15 2,39 € 35,85 € 

23.  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΓΕΥΣΗ ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΤΜΧ 15 1,95 € 29,25 € 

24.  ΜΕΛΙ 900 gr ΤΜΧ 15 5,37 € 80,55 € 

25.  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο τριμμένο - συσκ.10 gr ΤΜΧ 2 1,05 € 2,10 € 

26.  ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΤΜΧ 6 0,30 € 1,80 € 

27.  ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ  ΤΜΧ 20 1,20 € 24,00 € 

28.  ΞΥ∆Ι φιάλη πλαστική 500 ml ΤΜΧ 10 0,78 € 7,80 € 

29.  ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ συσκ.100 gr ΤΜΧ 6 1,99 € 11,94 € 

30.  ΠΛΙΓΟΥΡΙ 500 gr ΤΜΧ 7 1,90 € 13,30 € 

31.  ΡΕΒΥΘΙΑ  ΚΙΛΑ 8 3,07 € 24,56 € 

32.  ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ. 50 gr ΤΜΧ 3 1,00 € 3,00 € 

33.  ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 gr  ΤΜΧ 20 1,54 € 30,80 € 

34.  ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 gr ΤΜΧ 30 1,54 € 46,20 € 

35.  ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  XONΔΡΟ 500 gr ΤΜΧ 5 0,98 € 4,90 € 

36.  ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΨΙΛΟ 500 gr ΤΜΧ 5 0,98 € 4,90 € 

37.  ΣΟ∆Α ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 350 gr  ΤΜΧ 5 1,80 € 9,00 € 

38.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΙ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ ΤΜΧ 50 1,00 € 50,00 € 

39.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΙΛΑ 5 11,60 € 58,00 € 

40.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΧ 50 1,00 € 50,00 € 

41.  ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ  ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  ΤΜΧ 80 0,50 € 40,00 € 

42.  ΤΑΧΙΝΙ - ΣΚΕΥΑΣΜΑ προς ΕΠΑΛΗΨΗ  320 gr ΤΜΧ 30 3,25 € 97,50 € 

43.  
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (ΠΕΛΤΕΣ), συσκ.  

500 gr 
ΤΜΧ 10 1,72 € 17,20 € 

44.  ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 gr ΤΜΧ 75 0,69 € 51,75 € 

45.  ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ  ΚΙΛΑ 10 2,75 € 27,50 € 

46.  ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΙΛΑ 20 2,56 € 51,20 € 

47.  ΦΑΣΟΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 13 3,19 € 41,47 € 

48.  ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500 gr ΤΜΧ 2 1,79 € 3,58 € 



Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

49.  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ 250-260 gr ΤΜΧ 10 1,96 € 19,60 € 

50.  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250-260 gr ΤΜΧ 10 1,96 € 19,60 € 

51.  ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΑΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 500 gr ΤΜΧ 20 3,10 € 62,00 € 

52.  ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ συσκ.330 gr ΤΜΧ 7 0,35 € 2,45 € 

53.  ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 720 gr ΤΜΧ 40 2,12 € 84,80 € 

54.  ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 750 gr ΤΜΧ 40 1,55 € 62,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.750,44 € 

ΦΠΑ 13%  227,56 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.978,00 € 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ  
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.  ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 gr ΤΕΜ 27 0,68 € 18,36 € 

2.  ΑΛΕΥΡΙ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 kg ΤΕΜ 7 1,29 € 9,03 € 

3.  ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 500 gr ΤΕΜ 5 0,78 € 3,90 € 

4.  ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ) ΤΕΜ 10 0,62 € 6,20 € 

5.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  (Ολικής αλέσεως) 375 gr ΤΕΜ 40 3,44 € 137,60 € 

6.  ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 5 0,86 € 4,30 € 

7.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ – ΡΥΖΑΚΙ 500 gr ΤΕΜ 20 1,06 € 21,20 € 

8.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (κοφτό) 500 gr ΤΕΜ 40 1,04 € 41,60 € 

9.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 gr ΤΕΜ 15 2,39 € 35,85 € 

10.  ΚΑΝΕΛΑ 50 gr ΤΕΜ 5 1,50 € 7,50 € 

11.  ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ GELO ΚΙΛΑ 5 6,90 € 34,50 € 

12.  ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 1,64 € 49,20 € 

13.  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500 gr ΤΕΜ 5 2,39 € 11,95 € 

14.  ΜΕΛΙ 900 gr ΤΕΜ 10 5,37 € 53,70 € 

15.  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 50 gr ΤΕΜ 2 1,05 € 2,10 € 

16.  ΞΥΔΙ 350 gr ΤΕΜ 35 0,49 € 17,15 € 

17.  ΠΙΠΕΡΙ 50 gr ΤΕΜ 10 0,99 € 9,90 € 

18.  ΡΕΒΥΘΙΑ ΚΙΛΑ 10 3,07 € 30,70 € 

19.  ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 gr ΤΕΜ 30 1,58 € 47,40 € 

20.  ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 gr ΤΕΜ 30 1,54 € 46,20 € 

21.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 2 11,60 € 23,20 € 

22.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΟΙ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗΔΕΣ ΤΕΜ 30 1,00 € 30,00 € 



Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

23.  ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ 5 2,65 € 13,25 € 

24.  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 gr  ΤΕΜ 6 1,72 € 10,32 € 

25.  ΤΑΧΙΝΙ ΤΕΜ 12 3,70 € 44,40 € 

26.  ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΤΕΜ 70 0,75 € 52,50 € 

27.  ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΚΟΝΚΑΣΕ ΤΕΜ 10 0,69 € 6,90 € 

28.  ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ ΚΙΛΑ 5 2,75 € 13,75 € 

29.  ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΑ 16 2,56 € 40,96 € 

30.  ΦΑΣΟΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 15 3,19 € 47,85 € 

31.  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΤΕΜ 8 2,15 € 17,20 € 

32.  ΦΥΤΊΝΗ ΤΕΜ 4 2,88 € 11,52 € 

33.  ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ συσκ.330 gr ΤΕΜ 10 0,35 € 3,50 € 

34.  ΨΩΜΙ  ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ (ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ) ΤΕΜ 35 2,12 € 74,20 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 977,89 € 

ΦΠΑ 13%  127,13 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.105,02 € 

 

 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΥΓΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΑΥΓΑ ΤΕΜ 700 0,38 € 266,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 266,00 € 

ΦΠΑ 13%  34,58 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300,58 € 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΥΓΑ ΤΕΜ 850 0,38 € 323,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 323,00 € 

ΦΠΑ 13%  41,99 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 364,99 € 

 

 



 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 70 6,00 € 420,00 € 

2 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 30 2,50 €  75,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 495,00 € 

ΦΠΑ 13%  64,35 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 559,35 € 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 

13% ΦΠΑ  

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 35 6,00 € 210,00 € 

2 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1 ΛΓΓΡΟΥ ΤΕΜ 2 2,50 € 5,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 215,00 € 

ΦΠΑ 13%  27,95 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 242,95 € 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΤ.ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    

Α/Α ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓ. κατεψ/να 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30 2,05 € 61,50 € 

2 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/νος 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30 1,96 € 58,80 € 

3 ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ κατεψ/να 500 γρ ΤΜΧ 20 1,65 € 33,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 153,30 € 

ΦΠΑ 13%  19,93 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 173,23 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ 1kg  ΚΙΛΑ 20 1,96 € 39,20 € 

2 ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ κατεψ 1kg ΚΙΛΑ 4 5,53 € 22,12 € 

3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κατεψ 1 kg ΚΙΛΑ 20 1,81 €    36,20 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 97,52  € 

ΦΠΑ 13%  12,68 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 110,20 € 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤ.ΨΑΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    

Α/Α ΕΙΔΗ  Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Α ́ ποιοτ. ΚΙΛΑ 50 10,50 € 525,00 € 

2 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α ́ ποιοτ ΚΙΛΑ 30 7,50 € 225,00 € 

3 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ Α ́ ποιοτ ΚΙΛΑ 10 6,94 € 69,40 € 

 ΑΞΙΑ 819,40 € 

 ΦΠΑ  13% 106,52 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 925,92 € 

 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Α ́ ποιοτ. ΚΙΛΑ 40 7,98 € 319,20 € 

2 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α ́ ποιοτ ΚΙΛΑ 12 7,48 € 89,76 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 408,96 € 

ΦΠΑ  13% 53,16 € 

ΣΥΝΟΛΟ 462,12 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ομάδα 2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    
 

Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ πλήρες 410 gr  ΤΜΧ 12 0,99 € 11,88 € 

2 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1lt ΤΜΧ 75 1,50 € 112,50 € 

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 1 ΚΙΛΟ 10% λιπαρά ΚΙΛΑ 50 3,40 € 170,00 € 

4 ΚΑΣΕΡΙ (ΣΥΣΚ. 400 gr) ΤΜΧ  49 4,15 € 186,75 € 

5 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΡΙΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 15 8,15 € 122,25 € 

6 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΑΜ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 30 8,49 € 229,23 € 

7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ  ΚΙΛΑ 50 7,60 € 342,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.174,61 € 

ΦΠΑ  13% 152,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.327,31 € 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ πλήρες 410 gr   ΤΕΜ 20 0,99 € 19,80 € 

2 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 lt ΤΕΜ 80 1,50 € 120,00 € 

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 10% ΛΙΠΑΡΑ, 1 Kgr ΤΕΜ 25 2,62 € 65,50 € 

4 ΚΑΣΕΡΙ (ΣΥΣΚ. 400 gr) ΤΕΜ 35 4,15 € 145,25 € 

5 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΡΙΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 7 8,15 € 57,05 € 

6 ΤΥΡΙ  ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΑ 20 8,49 € 169,80 € 

7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ  ΚΙΜΑ 30 7,60 € 228,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 805,40 € 

ΦΠΑ  13% 104,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ 910,10 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ομάδα 3: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΡΟΥΤΑ) 

με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ ΚΙΛΑ 90 0,74 € 66,60 € 

2 ΑΝΙΘΟΣ ∆ΕΜΑ 450 γρ. ΚΙΛΑ 5 0,44 € 2,20 € 

3 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 35 1,20 € 42,00 € 

4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 15 2,34 € 35,10 € 

5 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 70 1,86 € 130,20 € 

6 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 7 1,60 € 11,20 € 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΤΜΧ 80 0,70 € 56,00 € 

8 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 50 0,80 € 40,00 € 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 60 1,30 € 78,00 € 

10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΚΙΛΑ 20 0,44 € 8,80 € 

11 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 80 2,03 € 162,40 € 

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΤΜΧ 85 1,68 € 142,80 € 

13 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΜΧ 500 0,74 € 370,00 € 

14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΜΧ 10 2,22 € 22,20 € 

15 ΣΕΛΙΝΟ    10 1,60 € 16,00 € 

16 ΣΚΟΡΔΑ ΚΙΛΑ 20 0,35 € 7,00 € 

17 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 20 1,80 € 36,00 € 

18 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 15 1,59 € 23,85 € 

19 ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 180 1,81 € 325,80 € 

20 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 20 1,59 € 31,80 € 

21 ΚΑΡΠΟΥΖΙ μέχρι 10 κιλών ΤΜΧ 100 0,35 € 35,00 € 

22 ΜΗΛΑ ΚΙΛΑ 270 1,42 € 383,40 € 

23 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 300 1,46 € 438,00 € 

24 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 60 0,80 € 48,00 € 

25 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 5 0,79 € 3,95 € 

26 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 30 2,96 € 88,80 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.605,10 € 

ΦΠΑ  13% 338,66 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.943,76 € 

 

 

 



 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ 50 0,74 € 37,00 € 

2 ΆΝΙΘΟΣ ΤΕΜ 7 0,44 € 3,08 € 

3 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 20 1,20 € 24,00 € 

4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 15 2,34 € 35,10 € 

5 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 15 1,86 € 27,90 € 

6 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 5 1,60 € 8,00 € 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛΑ 30 0,70 € 21,00 € 

8 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 50 0,80 € 40,00 € 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 30 1,33 € 39,90 € 

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜ 10 0,44 € 4,40 € 

11 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 15 2,03 € 30,45 € 

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 50 1,68 € 84,00 € 

13 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 250 0,74 € 185,00 € 

14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΑ 5 2,22 € 11,10 € 

15 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΑ 5 1,50 € 7,50 € 

16 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜ 5 1,60 € 8,00 € 

17 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 10 0,35 € 3,50 € 

18 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 15 1,80 € 27,00 € 

19 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΑ 45 1,81 € 81,45 € 

20 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 15 1,59 € 23,85 € 

21 ΜΗΛΑ ΚΙΛΑ 120 1,42 € 170,40 € 

22 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 150 1,46 € 219,00 € 

23 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 20 0,35 € 7,00 € 

24 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 15 2,96 € 44,40 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.143,03 € 

ΦΠΑ  13% 148,59 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.291,62 € 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ομάδα 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΑΡΤΟΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ) 

με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ  ΚΙΛΑ 538 1,60 € 860,80 € 

2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΧ 50 0,70 € 35,00 € 

3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΜΧ 100 0,70 € 70,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 965,80 € 

ΦΠΑ  13% 125,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.091,35 € 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ  ΚΙΛΑ 250 1,40 € 350,00 € 

2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΧ 30 0,70 € 21,00 € 

3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΜΧ 100 0,70 € 70,00 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 441,00 € 

ΦΠΑ  13% 57,33 € 

ΣΥΝΟΛΟ 498,33 € 

 

Στην  τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνεται: το συνολικό κόστος των υπό προμήθεια 

προϊόντων , το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στου χώρους των δομών του Δήμου και οποιαδήποτε άλλη 

δαπάνη η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι απαραίτητη και αναγκαία για την άρτια και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση της προμήθειας  

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί για τα μεν κηπευτικά-φρούτα, 

τα κατεψυγμένα λαχανικά, τα ψάρια, το ελαιόλαδο και τα αυγά από την αρμόδια υπηρεσία του τμήματος 

εμπορίου, ενώ για τα είδη αρτοποιείου, γαλακτοκομικών ειδών, είδη παντοπωλείου, από σχετική έρευνα της 

αγοράς. 

Συντάχθηκε  
Αλίαρτος, 01-02-2022 

 Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 01-02-2022 

   
   
   

Ταρώνη Στέλλα  Βαρουξής Χρήστος 
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα    

Τηλέφωνο: 22683-50.218 /22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr  

 

 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει στη συσκευασία τους 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.Δ. 203/98, του HACCP ή νεότερου και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.  

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

απόλυτης αρεσκείας του Δήμου, 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. Δεν θα πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, δεν πρέπει να είναι ληγμένα και να παρουσιάζουν 

αλλοίωση. 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και 

δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και 

παντοπωλεία. 

 

 

 

 

 



 

Ομάδα Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 gr  

Αλάτι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, 

αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει 

ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει 

πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία καθ. 

βάρους 500 γρ, με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης και τόπος 

παρασκευής. Χλωριούχο νάτριο που προέρχεται είτε από την εξάτμιση του 

θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από την επεξεργασία του ορυκτού 

άλατος των αλοτορυχείων θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό 

του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους 

όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία ή  

σακουλάκι.  

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 Kg  

 

Αλεύρι (άλευρο σίτου ή απλώς άλευρου) για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να 

είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθορισθέντος από 

πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο 

ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται 

συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, 

από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Ως ''άλευρο σίτου '' ή απλώς 

''άλευρο'' νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς 

σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.. 

Θα διατίθεται συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη 

σακούλα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών. Το 

προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις 

ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ 1 Kgr  

Από 100% ολική άλεση του κόκκου του σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, 

φίτρο). Η συσκευασία να είναι χάρτινη σακούλα και να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό 

βάρος. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις 

 



ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 gr 

Nα είναι σε συσκευασία των 500 gr. Να είναι αποκλειστικά και μόνο 

προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου, βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα 

ανόργανη ή οργανική ουσία, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Το προϊόν να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  

ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 

500 gr  

Η συσκευασία να είναι χάρτινη σακούλα και να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό 

βάρος. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις 

ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥΣ 

(ΑΜΥΓΔΑΛΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ) 

Μείγμα ξηρών καρπών απαλλαγμένων από αλάτι. Οι επιλογές στο μείγμα 

των ξηρών καρπών είναι πολλές όπως για παράδειγμα σε αμύγδαλα, 

καρύδια,  

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500 gr 

Ζάχαρη άχνη, λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία κατάλληλη για το 

προϊόν, με ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης του. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 

του Κ.Τ.Π και στις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Να 

διατίθεται σε συσκευασία έως 1 Kg 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΜΧ) 

Από εκχύλισμα φυσικής βανίλιας σε συσκευασία τριών τεμαχίων το 

σακουλάκι και βάρος τεμαχίου 1,5 gr. Να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο Κ.Τ.Π και στις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές 

διατάξεις. 

ΒΡΩΜΗ (ΚΟΥΑΚΕΡ) σακ. 500 gr 

Νιφάδες βρώμης, από ολική άλεση ολόκληρου του σπόρου της βρώμης. 

Πλήρης απουσία προσθέτων, συντηρητικών και μυκοτοξινών. Πλήρης 

απουσία αλλοιογόνων και παθογόνων μικροβίων. Με υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων εντός των θεσπισμένων ορίων της νομοθεσίας.  

ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kg (μαύρη) 

Πρόκειται στην ουσία για έναν συνδυασμό κρυστάλλων ακατέργαστης 

ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο με την προσθήκη μελάσας. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις η προσθήκη της μελάσας μπορεί να γίνει και με 2 διαδοχικές 

χημικές διαδικασίες, κάτι που σημαίνει ότι η μαύρη ζάχαρη δεν είναι 

πάντοτε η λιγότερο ακατέργαστη. Είναι περισσότερο αρωματική λόγω της 

μεγαλύτερης ποσότητας μελάσας που περιέχει, ενώ έχει και περισσότερα 

θρεπτικά συστατικά από τα άλλα είδη της ζάχαρης. Η μαύρη ζάχαρη 

συγκεντρώνει περισσότερη μελάσα από την καστανή ζάχαρη γιατί δεν 

υφίσταται εκτεταμένη επεξεργασία.  

ΚΑΚΑΟ 125 gr 

Το κακάο να είναι σε συσκευασία 125 γρ. από αλεσμένο κακάο, τύπου 

ελληνικό σε συσκευασία αεροστεγώς κλεισμένη και να πληροί τους όρους 

του ΚΤΠ και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος 

παρασκευής και το καθαρό βάρος. 



ΚΑΝΕΛΑ 50 gr 

Κανέλα σκόνη, Α ποιότητας. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 42 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές 

διατάξεις. Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. Να είναι 

πρόσφατης παραγωγής, καλής αποξήρανσης, αεροστεγώς συσκευασμένα, 

και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης τους και το 

καθαρό βάρος.  

ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ ΣΥΣΚ. 50 gr 

Κανέλα ξύλο, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 

συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π και τις 

ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr 

Το Κόρν φλάουρ. Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία εμπορίου 

περιεκτικότητας έως 200 γραμμαρίων προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή 

ο παραγωγός, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η 

ημερομηνία λήξης του. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές 

Διατάξεις.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ, 

ΝΙΦΑΔΕΣ 

Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό. Το προϊόν 

να μην περιέχει χρωστικές ουσίες και στη συσκευασία να αναγράφονται 

ημερομηνία λήξης, σύνθεση του προϊόντος, περιεκτικότητα σε βιταμίνες, 

τόπος παρασκευής, το καθαρό βάρος. Να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες κοινοτικές και 

υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία των 

375gr 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ ΟΛΙΚΗΣ  

Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό. Το προϊόν 

να μην περιέχει χρωστικές ουσίες και στη συσκευασία να αναγράφονται 

ημερομηνία λήξης, σύνθεση του προϊόντος, περιεκτικότητα σε βιταμίνες, 

τόπος παρασκευής, το καθαρό βάρος. Να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες κοινοτικές και 

υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία των 

375gr 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ – ΡΥΖΑΚΙ 500 gr  

Να παραδίδεται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού 

βάρους 500 gr από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού 

σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης.  Δεν πρέπει να προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες ή 

ατελούς επεξεργασίας. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με 

νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεπτοι. Απαγορεύεται ο τεχνητός 

χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά 



στην κατανάλωση ζυμαρικών που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής 

από σκώληκες ή ακάρεα. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 

οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από 

έντομα κ.λ.π Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 gr 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (ΚΟΦΤΟ 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ – ΒΙΔΕΣ – ΤΡΙΒΕΛΑΚΙ), 

500 gr 

Να παραδίδεται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού 

βάρους 500 gr από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού 

σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης.  Δεν πρέπει να προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες ή 

ατελούς επεξεργασίας. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με 

νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεπτοι. Απαγορεύεται ο τεχνητός 

χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά 

στην κατανάλωση ζυμαρικών που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής 

από σκώληκες ή ακάρεα. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 

οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από 

έντομα κ.λ.π Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 gr 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ 

500 gr 

Να παραδίδεται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού 

βάρους 500 gr από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού 

σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης.  Δεν πρέπει να προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες ή 

ατελούς επεξεργασίας. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με 

νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεπτοι. Απαγορεύεται ο τεχνητός 

χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά 

στην κατανάλωση ζυμαρικών που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής 

από σκώληκες ή ακάρεα. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 

οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από 

έντομα κ.λ.π Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 gr 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙΑ 500 gr 

Να παραδίδεται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού 

βάρους 500 gr από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού 

σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 



πιστοποίησης.  Δεν πρέπει να προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες ή 

ατελούς επεξεργασίας. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με 

νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεπτοι. Απαγορεύεται ο τεχνητός 

χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά 

στην κατανάλωση ζυμαρικών που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής 

από σκώληκες ή ακάρεα. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 

οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από 

έντομα κ.λ.π Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 gr 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ GELO (Συσκευασία 

1000gr) 

Να περιέχουν μόνο φυσικά συστατικά και χυμούς φρούτων, χωρίς 

χρωστικές και συντηρητικά. Απαγορεύονται τα ζωικά συστατικά. Σε 

συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής  και λήξης. 

ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ 

Να είναι απαλλαγμένα ή περιορισμένα στο ελάχιστο trans και 

κορεσμένων λιπαρών οξέων, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και 

αλάτι (τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα) όσο το δυνατόν περισσότερο 

το επιτρέπουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, 

απαλλαγμένα μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο 

ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της σχετικής νομοθεσίας) και με 

επιτρεπόμενα διογκωτικά αρτοποιίας μόνο μαγειρική σόδα και baking 

powder. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν 

η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500 gr 

Μαργαρίνη τύπου Soft, (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%). Να πληροί τους 

όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 

Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να 

μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Να είναι αρίστης 

ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. 

Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού 

βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα 

συστατικά και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών. 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (Γεύση βερίκοκο, 

φράουλα, ροδάκινο)  

Η μαρμελάδα (βερίκοκο, φράουλα, ροδάκινο) να έχει ελάχιστη 

περιεκτικότητα 50% σε φρούτο και να είναι σε γυάλινη ή πλαστική 

συσκευασία 500 gr (+-10%). Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η 

ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Να περιέχει τουλάχιστον 50 gr φρούτου σε κάθε 

100 gr μαρμελάδας. Σε συσκευασία πλαστική 500 gr ή σε άλλη 

συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, καθώς και 

επιλογής ειδών φρούτων. 



ΜΕΛΙ 900 gr 

Μέλι αγνό, άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη ή 

άλλη συσκευασία, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε 

ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. Η 

ονομασία «πευκόμελο», «ανθόμελο» ή «θυμαρίσιο» πρέπει να είναι 

ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Θα 

διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που περιγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό, εγκεκριμένες για διατήρηση τροφίμων με 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ τριμμένο, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

10 gr  

Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκευασία 15 gr) πρέπει να έχει φρέσκο άρωμα 

και φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία που αναγράφεται η ημερομηνία 

παραγωγής  και λήξης 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ  

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι, 3 τεμαχίων 

καθαρού βάρους 20 gr., που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Η συσκευασία να 

είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ 

ΜΠΕΡ 

Μπισκότα τύπου Πτι-μπερ. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 225 -275 

gr. 

Τα μπισκότα με ημερομηνία λήξεως παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς 

προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, με αβλαβείς αρωματικές ουσίες, 

επιτρέπεται η τεχνική χρώση με τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές 

(παρ. 5 άρθ. 131 του Κ.Τ.Π.) επίσης εφαρμόζονται οι όροι του άρθρου 142 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 gr 
Σε συσκευασία των 500γρ. πρόσφατης παραγωγής με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές. 

ΞΥΔΙ φιάλη πλαστική 500 ml  

Το Ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού 

(να μην περιέχει αλκοόλη). Προϊόν από οξική ζύμωση του κρασιού από 

χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα.  

Ξύδι αρίστης ποιότητας, από λευκό ή κόκκινο κρασί τουλάχιστον 6% σε 

οξικό οξύ. Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει 

στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 

Κ.Τ.Π περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 gr σε 

πλαστική φιάλη. 



ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ συσκ. 100 gr 

Πιπέρι κομμένο, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 

συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π και τις 

ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις 

ΠΛΙΓΟΥΡΙ 500 gr 

Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην 

παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής χωρίς 

ίχνος παραβίασης. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση 

και να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα 

κ.λ.π. H ημερομηνία παράδοσης των ζυμαρικών θα είναι το πρώτο τέταρτο 

του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητας  

ΡΕΒΥΘΙΑ  

Φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, Α΄ ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 

συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής 

ύλης και η εμφάνιση προσβολής από ακάρεα. Η συσκευασία να μη φέρει 

σχίσματα ή ελαττώματα. Τα ρεβίθια να είναι σε αεροστεγή συσκευασία 

και η συσκευασία θα είναι των 500gr. Επίσης θα πρέπει να φέρουν 

πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης 

Βιολογικών Προϊόντων. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι 

εξής ενδείξεις: α) προέλευση, β) ποιότητα Α.  

ΡΙΓΑΝΗ συσκ. 50 gr 

Ρίγανη τριμμένη (καθαρή) συσκευασία 50 gr να είναι σε αεροστεγή 

συσκευασία, Α ποιότητας. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες και το βάρος της 

συσκευασίας 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 gr 

Φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής 

σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα 

από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις 

προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να 

γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. Να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 



ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 gr 

Φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής 

σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα 

από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις 

προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να 

γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. Να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ 500 gr 
Το σιμιγδάλι να είναι σε συσκευασία 500 gr απαλλαγμένο από ξένες ύλες 

και οσμές σε πλαστική συσκευασία  

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500 gr 
Το σιμιγδάλι να είναι σε συσκευασία 500 gr απαλλαγμένο από ξένες ύλες 

και οσμές σε πλαστική συσκευασία  

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 

Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 

κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

Συσκευασμένη κατάλληλα, σεσυσκευασία πλαστικό βάζο των 350 gr 

απαλλαγμένη από ξένες ύλες, με αναγραφόμενη εξωτερικά 

τηςσυσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΙ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣΕΣ 

Να έχουν γεύση, μυρωδιά και σχήμα χαρακτηριστική του προϊόντος. Τα 

προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 59 του 

Κώδικα Τροφίμων & Ποτών. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. Θα διατίθεται σε 

αεροστεγή συσκευασία. 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ  

Να έχουν γεύση, μυρωδιά και σχήμα χαρακτηριστική του προϊόντος. Τα 

προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 59 του 

Κώδικα Τροφίμων & Ποτών. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. Θα διατίθεται σε 

αεροστεγή συσκευασία. 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΜΕ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Να έχουν γεύση, μυρωδιά και σχήμα χαρακτηριστική του προϊόντος. Τα 

προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 59 του 

Κώδικα Τροφίμων & Ποτών. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. Θα διατίθεται σε 

αεροστεγή συσκευασία. 

ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΟΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Να έχουν γεύση και μυρωδιά χαρακτηριστική του προϊόντος. Τα προϊόντα 

να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 59 του Κώδικα 

Τροφίμων & Ποτών. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, 

ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. Θα διατίθεται σε αεροστεγή 

συσκευασία. 

 



ΤΑΧΙΝΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΨΗ 

320 gr 

Aπό 100% ψημένο και αποφλοιωμένο σουσάμι, με αγνά συστατικά που να 

διατηρούν τη θρεπτική τους αξία, χωρίς την προσθήκη χημικών, 

συντηρητικών ή άλλων πρόσθετων. Εξωτερικά η συσκευασία να 

αναγράφει συστατικά προέλευση και ημερομηνία λήξης. 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (ΠΕΛΤΕΣ) (συσκευασία 

410 gr) 

Τοματοπολτός συμπυκνωμένος. Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με 

συμπύκνωση σε ποσοστό 28-30% του σαρκώδους χυμού των νωπών 

καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληρεί 

τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 

μεταλλική ή χάρτινη των 500 gr, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με 

ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας λήξης κατανάλωσης και του 

καθαρού βάρους.  

ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΚΟΝΚΑΣΕ  

Τομάτα κονκασέ παράγεται από φρέσκιες, κόκκινες, ώριμες τομάτες που 

αποφλοιώνονται χωρίς χημικά μέσα, κόβονται και στραγγίζονται ώστε ένα 

μέρος των σπόρων απομακρύνεται. Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα.  

Συσκευασμένη σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα. Με ένδειξη ημερομηνία 

συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Το 

προϊόν θα πληρεί τους όρους τους άρθρου 124 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. Θα διατίθενται σε συσκευασία αεροστεγή εγκεκριμένη για 

διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας λήξης 

κατανάλωσης και του καθαρού βάρους.  

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ 

Γλυκός από σιμιγδάλι, γάλα και αυγά με σχήμα κοκκώδες και ακανόνιστο. 

Σε συσκευασία εμπορίου 500 gr, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο 

υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που 

πιστοποιούν το προϊόν και η ημερομηνία λήξης του  

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 

Φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, Α΄ ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 

συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής 

ύλης και η εμφάνιση προσβολής από ακάρεα. Η συσκευασία να μη φέρει 

σχίσματα ή ελαττώματα. Οι φακές να είναι σε αεροστεγή συσκευασία και 

η συσκευασία θα είναι των 500gr. Επίσης θα πρέπει να φέρουν 

πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης 

Βιολογικών Προϊόντων. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι 

εξής ενδείξεις: α) προέλευση, β) ποιότητα Α.  

 



ΦΑΣΟΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 

Φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, Α΄ ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 

συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής 

ύλης και η εμφάνιση προσβολής από ακάρεα. Η συσκευασία να μη φέρει 

σχίσματα ή ελαττώματα. Τα φασόλια να είναι σε αεροστεγή συσκευασία 

και η συσκευασία θα είναι των 500gr. Επίσης θα πρέπει να φέρουν 

πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης 

Βιολογικών Προϊόντων. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι 

εξής ενδείξεις: α) προέλευση, β) ποιότητα Α.  

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500 

gr  

Η τριμμένη φρυγανιά να είναι σε αεροστεγή συσκευασία 180γρ. στην 

οποία θα αναγράφονται τα συστατικά. Το προϊόν να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ 250 – 260 gr  

Συσκευασία 250γρ, συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές πρόσφατης παραγωγής. Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες 

σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, διπλού πακέτου. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Το προϊόν να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250 – 260 gr 

Συσκευασία 250γρ, συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές πρόσφατης παραγωγής. Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες 

σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, διπλού πακέτου. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Το προϊόν να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΑΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 500 gr 

Αρίστης ποιότητας , 500 γραμμ. τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά (αλεύρι 

σίτου,φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό). Τα κατεψυγμένα πρέπει να 

πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία 

και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. . Η 

συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η συσκευασία να μη 

φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 



ΦΥΤΙΝΗ  
Συσκευασία 400gr συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές. 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 

Χυμός λεμονιού. Στη συσκευασία να αναγράφεται η φράση «Άρτυμα 

λεμονιού», το βάρος να είναι 350gr με 370gr και να αναγράφεται σε αυτή 

ο παραγωγός, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η 

ημερομηνία λήξης του. 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 720 gr 
Το ψωμί για τοστ θα πρέπει να είναι από σταρένιο ψωμί με προζύμι, χωρίς 

συντηρητικά, διπλής συσκευασίας των 720 gr (+-10%).  

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 750 gr 

Λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 680-750 γραμμ. το οποίο 

θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται παραγωγός, το 

σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η ημερομηνία λήξης 

του. 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Τμήμα Α2.1 

ΑΥΓΑ 

Αυγά νωπά, φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ακέραια και καθαρά, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία. Να είναι αυγά ημέρας και να 

αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής τους πάνω σε κάθε αυγό, 

βάρους 53-63 gr. και άνω. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός 

του ωοσκοπικού κέντρου, η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

των 25 ημερών. Να παραδίδονται από το προμηθευτή συσκευασμένα σε 

εξάδες με ατομικά χωρίσματα. 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Τμήμα Α2.2 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό και γνήσιο με καλή γεύση και οσμή, του 

οποίου οι φυσικές και χημικές σταθερές 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 και με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Συσκευασία πέντε (5) 

λίτρων ή ενός (1) λίτρου, σε πλαστικό ή ανοξείδωτο δοχείο, οξύτητας 

έως 0,1%, αναγραφόμενο στην ετικέτα γνήσιο ή παρθένο, Α' 

ποιότητας Οι συσκευασίες ενός (1) και δύο (2) λίτρων θα είναι πλαστικές 

ενώ των πέντε (5) λίτρων σε μεταλλικό δοχείο. Να διαθέτει 

αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση του 

προϊόντος κατά προτίμηση να παράγεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση 

που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει 



πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή 

ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1lt 

Το σπορέλαιο να είναι λάδι από σπόρους Α΄ ποιότητας, διαυγές, με 

ξανθωπό χρώμα και ελαφρά γεύση. Συσκευασία εμπορίου 1 λίτρου, θα 

αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, το σύνολο των στοιχείων που 

πιστοποιούν το προϊόν και η ημερομηνία λήξης του 

 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Τμήμα Α2.3 

 

Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι φρεσκοκατεψυγμένα, αρίστης 

ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF), Τεμαχισμένα κατάλληλα, 

καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην 

έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να είναι συσκευασμένα σε Α και Β 

συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις 

απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (είδος ψαριού, χώρα αλίευσης και 

επεξεργασίας, ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, καθαρό 

βάρος, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και 

επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε 

κατάσταση κατάψυξης. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα 

έχουν ποσοστό επί πάγου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. 

Τα κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά 

κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις 

και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα 

είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος. Το βάρος του κάθε 

ψαριού θα είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις του Δήμου. Να μην έχουν 

αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Να είναι όσο το δυνατόν 

ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και 

πτερύγια. 

 Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών ιχθυοπωλείου να τηρεί τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και 

απολυμασμένα και να πληρεί όλους τους όρους υγιεινής. 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Τμήμα Α2.4 

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΚΑΤΕΨΕΙΓΜΕΝΑ 1 kg 

οι προς προμήθεια κατεψυγμένες αγκινάρες θα είναι καθαρισμένες, 

κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε., Α΄ ποιότητας 

και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να 

είναι συσκευασμένα και να παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, 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 αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων 

λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. 

ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ καταψ. 500 gr  

Τα ανάμεικτα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας 

παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε., Α΄ ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις 

ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να είναι συσκευασμένα και να 

παραδίδονται σε συσκευασία του 500 gr, 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 αποκλειόμενης 

απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης 

ποιότητας της πρώτης. Η συσκευασία να είναι σε αεροστεγή, άρτια, 

χωρίς διακοπή στη ραφή συσκευασία και η ημερομηνία παραγωγής με 

την παράδοση στο δήμο να μη υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες. Τα 

κατεψυγμένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, 

την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ καταψ. 1 Kgr  

Ο αρακάς να είναι μέτριος, χαρακτηριστικό προϊόν, με ανοιχτό 

χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο 

χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή υπολείμματα 

εντόμων, με σταθερή διάμετρο, με ποσοστό άμορφων σπόρων 

χαμηλότερο του 15%. Η συσκευασία να είναι σε αεροστεγή, άρτια, χωρίς 

διακοπή στη ραφή συσκευασία και η ημερομηνία παραγωγής με την 

παράδοση στο δήμο να μη υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες. Τα 

κατεψυγμένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, 

την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε 

συσκευασία του 1 Kg. 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓ. ΚΑΤΕΨΕΙΓΜΕΝΑ 1 

kg 

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα φασολάκια θα είναι καθαρισμένα, 

κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε., Α΄ ποιότητας 

και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να 



είναι συσκευασμένα και να παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, 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 αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων 

λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. 

 

 

Ομάδα 2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 410  

Το γάλα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, συμπυκνωμένο (τύπου 

εβαπορέ): Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε 

λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 

τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. 

και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Θα διατίθεται σε συσκευασία 388 γρ (πλήρες) & 393 γρ. (ελαφρύ) 

μεταλλικό κουτί που δεν θα έχει χτυπηθεί, με αναγραφόμενη 

ημερομηνία λήξης. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον 

προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με 

ακέραια. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως 

καθορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες 

της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά 

της συσκευασίας η προέλευση του προϊόντος 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1 lt 

Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, αρίστης ποιότητας, παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο. Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία 

παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης και η θερμοκρασία συντήρησης του 

προϊόντος. Να αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι ενδείξεις 

“παστεριωμένο” και “γάλα”, καθώς και 

οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος 

(λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες καθώς και το ποσοστό της 

αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας και η τυχόν προσθήκη βιταμινών). Η 

περιεκτικότητα του προϊόντος σε λίπος να μην υπερβαίνει το 4% κατά 

βάρος για το πλήρες σε λιπαρά γάλα ή το 2% για το γάλα χαμηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1ος 

λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη χρήση, με 

διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερης των 7 ημερών και θα πληρεί τους 

ισχύοντες αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους. Να μην περιέχει 

πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Το προϊόν πρέπει 



να προέρχεται από εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα και έχουν 

εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού 

ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας 

αυτού. 

Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται 

από το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. Το εργοστάσιο παρασκευής του συγκεκριμένου 

προϊόντος θα πρέπει να εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης της 

ποιότητας (ISO 9001:2008) και ασφάλειας των τροφίμων (ISO 

22000:2005) ή αντίστοιχων (συμμόρφωση με το HACCP Σύστημα 

Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων). Να διαθέτει αναγραφόμενη 

εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση του προϊόντος. Κατά τη 

παράδοση από το προμηθευτή τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από χτυπήματα. Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και 

ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, 

διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π). 

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. 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 

(HACCP)» ή νεότερη. 

Η μεταφορά του γάλατος θα γίνεται με φορτηγό-ψυγείο σε 

θερμοκρασία 4-6 βαθμών Κελσίου με ευθύνη και δαπάνη του 

προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει το γάλα κάθε 

εργάσιμη ημέρα από τις 8.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. στα Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου, σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων 

της μελέτης. 

 



ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ 10% ΛΙΠΑΡΑ 

Γιαούρτι πλήρες με 10% λιπαρά: Γιαούρτι 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 Να είναι από αγελαδινό γάλα με 

περιεκτικότητα σε λίπος 10%. Το παρασκευαστήριο να πληροί τις 

προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και να έχει εξοπλισμό για αφυδάτωση του 

γάλακτος. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1Kg, σε πλαστικά δοχεία 

αεροστεγώς κλεισμένα, με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Θα 

διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π και τις 

ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.  

ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ GOUDA (σε φέτες) 

ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 

Το τυρί ημίσκληρο τύπου γκούντα Α’ ποιότητας από αγελαδινό γάλα. Να 

έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία 

τουλάχιστον 40% τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη 

συσκευασία. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από 

την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να 

τηρεί τον κώδικα HACCP. Επίσης να αναγράφονται στη συσκευασία όλες 

οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ EDAM (σε φέτες) 

Τυρί τύπου edam (σε φέτες) : Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε 

αεροστεγή συσκευασία. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και 

επιτυχημένη ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές 

και γεύσεις και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να 

φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Να είναι Α΄ ποιότητας . 

Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 

κώδικα HACCP 

ΚΑΣΕΡΙ (ΣΥΣΚ. 400 gr) 

Το κασέρι (τυρί ημίσκληρο) να είναι εύγευστο, να έχει υποστεί την 

ωρίμανση που από την νομοθεσία προβλέπεται. Να προέρχεται από 

τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 

παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να 

μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Στην ετικέτα να 

αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι τύπου κασέρι. Να είναι τύπου 40% 

υγρ. – 40% λίπος (+-10%) . Να είναι από αιγοπρόβειο γάλα. Η μεταφορά 

των τυριών προς τις δομές θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία 

θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα – ψυγεία θα είναι 

καθαρά και απολυμασμένα. 

 



ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΡΙΜΕΝΟ  

Το τυρί κεφαλοτύρι να είναι σκληρό κίτρινο τυρί - κεφαλοτύρι τριμμένο, 

38% υγρ. , 40% λίπος παρασκευασμένο από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα ή 

μίγμα αυτών Α΄ ποιότητας. Θα είναι σκληρό, εύγεστο, θα έχει υποστεί 

ωρίμανση τουλάχιστον 3 μήνες.. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους 

όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 

τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Στη συσκευασία θα 

υπάρχει ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

και η προέλευση του προϊόντος. 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 

Το τυρί φέτα Α' ποιότητας από αιγοπρόβειο γάλα με ένδειξη 

προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, πρέπει να πληροί τις 

απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ 2α). Όμοια και στη 

συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:  

• «Φέτα» (FETA)  

• Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.)  

• Τυρί  

• Επωνυμία και έδρα παραγωγού - συσκευαστηρίου  

• Βάρος περιεχομένου  

• Ημερομηνία παραγωγής  

•  « Στοιχεία ελέγχου»:  

1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε.  

2. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας  

3. Ημερομηνία παραγωγής  

Να είναι συσκευασμένο σε δοχείο γυάλινα ή ανοξείδωτα έως 5 κιλών 

καθαρού βάρους με ψηφιακή ένδειξη από την εταιρεία παραγωγής και 

να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

Αποκλείονται τα τρίμματα 

 

 

Ομάδα 3: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΡΟΥΤΑ) 

Τα οπωρολαχανικά όσον αφορά την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, τη σήμανση, τα 

χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση, τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και τη διακίνηση αυτών 

θα είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα Α΄ 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. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την 

ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης, με έντονα τα χρώματά τους και χωρίς 

χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους. 

 



  

Συγκεκριμένα:  

 Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο 

παραγωγής.  

 Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε άριστη 

κατάσταση, όσον αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, έτσι ώστε 

να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση.  

 Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, 

σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π.  

 Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών σύμφωνα με την εποχή για 

την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των βρεφών και νηπίων των παιδικών και βρεφικών σταθμών.  

 Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις 

 Πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.  

 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές βλάβες στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο 

προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα 

ακατάλληλα είδη, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. 

Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Επίσης, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη 

βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες 

συνέπειες.  

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις 

ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Θα απορρίπτονται τα άγουρα 

ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής ποιότητας. Όλα τα 

είδη θα πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα, του ιδίου μεγέθους με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς χτυπήματα στην 

στιλπνή επιφάνειά τους και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής. 

Οι τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Αναλυτικά: 

Λαχανικά:  

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Αγγούρια φρέσκα αρίστης ποιότητος, πράσινα, μετρίου μεγέθους 

ΑΝΗΘΟΣ (σε δέμα 450gr) 
Άνηθος φρέσκος, σε δέμα 450 περίπου gr, αρίστης ποιότητος, ώριμος 

και πράσινος 

ΚΑΡΟΤΑ 
Καρότα φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά,  μετρίου 

μεγέθους, τραγανά. 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ Κολοκύθια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, γλυκά, μέτριο μέγεθος 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ Κουνουπίδι εγχώριο, φρέσκο, ώριμο και πράσινο 

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ Κρεμμυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα. 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ Κρεμμύδια ξερά αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους. 

ΛΑΧΑΝΟ Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους, σφιχτό 



κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ). 

ΛΕΜΟΝΙΑ Λεμόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, μετρίου μεγέθους 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (σε δέμα 450 GR) 
Μαϊντανός δέμα 450 gr φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και 

πράσινος 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ Μπρόκολο εγχώριο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και  πράσινο 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Ντομάτες φρέσκες αρίστης ποιότητος, ώριμες, ζουμερές και γλυκές, 

μετρίου μεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση. 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ Πατάτες εγχώριες φρέσκες αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ  Πιπεριές στρογγυλές, τραγανές, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας. 

ΣΕΛΙΝΟ Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο 

ΣΚΟΡΔΟ Σκόρδα ντόπια, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας. 

ΣΠΑΝΑΚΙ Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο. 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ) Φασόλια μπαρμπούνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα. 

 

ΦΡΟΥΤΑ:  

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 
Αχλάδια κρυστάλλια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουμερά και  γλυκά, 

μετρίου μεγέθους. 

ΒΕΡΙΚΟΚΑ 
Βερίκοκα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου 

μεγέθους. 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΜΕΧΡΙ 10KG 
Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό, μετρίου 

μεγέθους. 

ΜΗΛΑ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ  
Μήλα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου 

μεγέθους  

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 
Μπανάνες φρέσκες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού  

μεγέθους 

ΠΕΠΟΝΙΑ 
Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό, κανονικού 

μεγέθους. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ ή ΝΑΒΕΛ 

Πορτοκάλια ΜΕΡΛΙΝ ή ΝΑΒΕΛ φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα 

ζουμερά και γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, 

κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ 
Φράουλές φρέσκες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού 

μεγέθους. 

 

 

Ομάδα 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70%, σύμμεικτος χωριάτικος, ολικής 

αλέσεως. Όλα τα αρτοπαρασκευάσματα θα πρέπει α) να είναι απαλλαγμένα ή περιορισμένα στο ελάχιστο trans και 

κορεσμένων λιπαρών οξέων, β) χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι (τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα) 

όσο το δυνατόν περισσότερο το επιτρέπουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, γ) απαλλαγμένα 



μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της σχετικής νομοθεσίας) και δ) 

με επιτρεπόμενα διογκωτικά αρτοποιίας μόνο μαγειρική σόδα και baking powder.  

Τόσο ο άρτος όσο και τα αρτοπαρασκευάσματα θα είναι φρέσκα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και κατάλληλα για 

κατανάλωση από τα μικρά παιδιά, νήπια των παιδικών σταθμών του δήμου. Η παράδοση από τον προμηθευτή θα 

γίνεται σε ατομική ή μαζική συσκευασία σε κιβώτια που είναι κατασκευασμένα από υλικό κατάλληλο για επαφή με 

προϊόντα. Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που μεταφέρουν 

ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την ποιότητα 

και την υγιεινή των προϊόντων αυτών.  

 

Συντάχθηκε  
Αλίαρτος, 01-02-2022 

 Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 01-02-2022 

   
   
   

Ταρώνη Στέλλα  Βαρουξής Χρήστος 
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

 

 

 

 



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα    

Τηλέφωνο: 22683-50.218 /22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr  

 

 

 

 

 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων και συγκεκριμένα του Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου και του Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων – ΔΔ 

Μαυρομματίου σε τρόφιμα σίτισης (παντοπωλείο, αρτοποιείο, γαλακτοκομικά, οπωροπωλείο) που 

απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών τους, για το σχολικό έτος 2021 - 2022.  

 

Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Σύμβαση που θα υπογραφεί 

β. Τεχνική Έκθεση 

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 3ο: Χρόνος εκτέλεσης 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ισχύει από την υπογραφεί της σύμβασης και έως 

31-12-2022 ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.  

 

 

Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές  



 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

 

Άρθρο 5ο: Συμβατική Δαπάνη  

Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό των 14.284,83 € συμπ. 

13% Φ.Π.Α.  

 

 

Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 

ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 

που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον 

εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

 

 

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής  

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια της καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στην έδρα του 

Δήμο. 

 

 



 

 

 

 

Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 

ημέρα της ανάθεσης.  

 

 

Άρθρο 10ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας με τα αρμόδια όργανα θα παρακολουθεί στενά και 

συστηματικά και θα ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα και την 

εξέλιξη της σύμβασης.  

Ο οικονομικός φορέας τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος 

& Πολεοδομίας του Δήμου και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται 

από εκείνη.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 11ο: Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, 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, όπως αυτά 

έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους 

ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16, όπως αυτά 

έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 

επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά 

που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 

το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο 

τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση 

σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του 

άρθρου 208 του Ν.4412/16, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021. Το 

αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος  

 



 

δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ΄έφεση εξέτασης.  

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 

του συμβατικού χρόνου. 

 

Άρθρο 12ο: Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις.  

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 13ο – Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 όπως αυτό διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του Ν. 

4782/2021.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο 

προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 

4782/2021 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό 

διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 

αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται  

 



 

επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού 

διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 

χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

 

Άρθρο 14ο : Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν. 4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί 

και ισχύουν. 

  

Άρθρο 15ο: Μονομερής λύση της Σύμβασης  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει,  

β) ο προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 όπως αυτό ισχύει και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει.  

 

Άρθρο 16ο: Ειδικοί Όροι  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και για όλες τις ομάδες 

(τμήματα) της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που 

συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα επιφέρει αυτόματα την 

απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή. Ομοίως εφόσον απορρίπτεται η προσφορά σε ένα 

είδος της ομάδας, θα επιφέρει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολο της ομάδας. 

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί ή έτσι προκύψει από την επικρατούσα κατάσταση, να μην 

εξαντλήσουν τον αριθμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμούν να 

προμηθευτούν όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο ανάδοχος της εκάστοτε ομάδας είναι υποχρεωμένος 

να τις παραδώσει. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ποσότητες που ενδεικτικά 

αναφέρονται στον προϋπολογισμό και για τις οποίες πρέπει να υποβληθεί προσφορά, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες και πάντως χωρίς να ξεπεραστεί το ανώτερο ποσό της συμβατικής αξίας. 

Με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών στον 

χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 



 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται καθημερινά στο Παιδικό Σταθμό Αλιάρτου & στο Παιδικό 

Σταθμό Θεσπειών – ΔΔ Μαυρομματίου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυτικά, η 

ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα αφορά την  

καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους και θα παραδίδεται από τον 

προμηθευτή υποχρεωτικά καθημερινά και ώρες 7:00 -10:00 π.μ. 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία της 

κάθε δομής χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα κάποια 

από τα είδη αυτά να μη τα ζητήσει καθόλου, καθώς και να μην εξαντλήσει τις συμφωνημένες ποσότητες. Ο 

Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποια είδη μιας ομάδας με άλλα, παρεμφερή, ανάλογα με 

τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους παιδικούς σταθμούς) ή για λόγους απρόβλεπτους ή λόγους 

εκτάκτων αναγκών (π.χ. καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες 

τους, στα πλαίσια ωστόσο της συγκεκριμένης ανάθεσης και έως του συνολικού συμβατικού ποσού της 

παρούσης για κάθε ομάδα. Επίσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες των ειδών που 

αναφέρονται στη παρούσα για κάθε είδος, εφόσον είναι δυνατόν {π.χ. λόγω πτώσης των τιμών} και χωρίς να 

υπερβεί το συμβατικό ποσό. 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 

ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της 

παράδοσής τους. Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του 

μεταφορικά μέσα - ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον 

συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την 

υπηρεσία προκειμένου να μη φέρει ευθύνη.  

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα 

πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές 

διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να 

προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

 

Άρθρο 17ο: Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και 

δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τη Σύμβαση, εφαρμόζονται 

αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης. Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των 

συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με 

βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν 

αντιδικίας μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Βοιωτίας.  

 

 

 

 



 

Άρθρο 18ο : Σπουδαιότητα των όρων  

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να 

γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε 

όρου της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα 

γνωστοποιείται με έγγραφο του προς την Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών και θα αποδεικνύει τα 

περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της 

σύμβασης, που ανέλαβε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Συντάχθηκε  
Αλίαρτος, 01-02-2022 

 Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 01-02-2022 

   
   
   

Ταρώνη Στέλλα  Βαρουξής Χρήστος 
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα    

Τηλέφωνο: 22683-50.218, 22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr   

 

 

 

 

   

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

του οικονομικού φορέα ή ενώσεων αυτών  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

με έδρα τ……………………………… οδός ………………………………………………………αριθμ. …………... Τ.Κ. …………………......... Τηλ. 

……………………............. Fax……………………..........  

Αφού έλαβα γνώση τα τεύχη «Τεχνική Έκθεση», «Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό» «Συγγραφή 

Υποχρεώσεων» της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της, 

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, αναλαμβάνω την προμήθεια των ειδών και 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά 

Ομάδα Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

55.  ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 35  

56.  ΑΛΕΥΡΙ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 kg ΚΙΛΑ 25  

57.  ΑΛΕΥΡΙ  ΟΛΙΚΗΣ 1 kg ΚΙΛΑ 10  



Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

58.  ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 gr ΤΜΧ 20  

59.  ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΚΙΛΑ 1,5  

60.  ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500 gr ΤΜΧ 5  

61.  ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜ) ΤΜΧ 10  

62.  ΒΡΩΜΗ (κουάκερ) σακ.500 gr ΤΜΧ 12  

63.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ) ΝΙΦΑΔΕΣ 375 gr ΤΜΧ 25  

64.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ) ΟΛΙΚΗΣ 375 gr ΤΜΧ 35  

65.  ΖΑΧΑΡΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kg (μαύρη) ΚΙΛΑ 20  

66.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ- ΡΥΖΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 30  

67.  
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ( ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - 

ΒΙ∆ΕΣ - ΤΡΙΒΕΛΑΚΙ ) 500 gr 
ΤΜΧ 90  

68.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ 500 gr ΤΜΧ 10  

69.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 20  

70.  ΚΑΚΑΟ 125 gr ΤΜΧ 3  

71.  ΚΑΝΕΛΑ 50 gr ΤΜΧ 3  

72.  ΚΑΝΕΛΟΞΥΛΟ ΣΥΣΚ 50 gr ΤΜΧ 4  

73.  ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ GELO ΚΙΛΑ 8  

74.  ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΙΛΑ 1,5  

75.  ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr ΤΜΧ 4  

76.  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500 gr ΤΜΧ 15  

77.  
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΓΕΥΣΗ ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ) 
ΤΜΧ 15  

78.  ΜΕΛΙ 900 gr ΤΜΧ 15  

79.  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο τριμμένο - συσκ.10 gr ΤΜΧ 2  

80.  ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΤΜΧ 6  

81.  ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ  ΤΜΧ 20  

82.  ΞΥ∆Ι φιάλη πλαστική 500 ml ΤΜΧ 10  

83.  ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ συσκ.100 gr ΤΜΧ 6  

84.  ΠΛΙΓΟΥΡΙ 500 gr ΤΜΧ 7  

85.  ΡΕΒΥΘΙΑ  ΚΙΛΑ 8  

86.  ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ. 50 gr ΤΜΧ 3  

87.  ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 gr  ΤΜΧ 20  

88.  ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 gr ΤΜΧ 30  

89.  ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  XONΔΡΟ 500 gr ΤΜΧ 5  

90.  ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΨΙΛΟ 500 gr ΤΜΧ 5  

91.  ΣΟ∆Α ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 350 gr  ΤΜΧ 5  

92.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΙ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ ΤΜΧ 50  



Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

93.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΙΛΑ 5  

94.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΧ 50  

95.  ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ  ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  ΤΜΧ 80  

96.  ΤΑΧΙΝΙ - ΣΚΕΥΑΣΜΑ προς ΕΠΑΛΗΨΗ  320 gr ΤΜΧ 30  

97.  
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (ΠΕΛΤΕΣ), 

συσκ.  500 gr 
ΤΜΧ 10  

98.  ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 gr ΤΜΧ 75  

99.  ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ  ΚΙΛΑ 10  

100. ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΙΛΑ 20  

101. ΦΑΣΟΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 13  

102. ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500 gr ΤΜΧ 2  

103. ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ 250-260 gr ΤΜΧ 10  

104. ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250-260 gr ΤΜΧ 10  

105. ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΑΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 500 gr ΤΜΧ 20  

106. ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ συσκ.330 gr ΤΜΧ 7  

107. ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 720 gr ΤΜΧ 40  

108. ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 750 gr ΤΜΧ 40  

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ  
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

35.  ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 gr ΤΕΜ 27  

36.  ΑΛΕΥΡΙ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 kg ΤΕΜ 7  

37.  ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 500 gr ΤΕΜ 5  

38.  ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ) ΤΕΜ 10  

39.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  (Ολικής αλέσεως) 375 gr ΤΕΜ 40  

40.  ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 5  

41.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ – ΡΥΖΑΚΙ 500 gr ΤΕΜ 20  

42.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (κοφτό) 500 gr ΤΕΜ 40  

43.  ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 gr ΤΕΜ 15  

44.  ΚΑΝΕΛΑ 50 gr ΤΕΜ 5  

45.  ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ GELO ΚΙΛΑ 5  

46.  ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ 30  

47.  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500 gr ΤΕΜ 5  

48.  ΜΕΛΙ 900 gr ΤΕΜ 10  

49.  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 50 gr ΤΕΜ 2  



Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

50.  ΞΥΔΙ 350 gr ΤΕΜ 35  

51.  ΠΙΠΕΡΙ 50 gr ΤΕΜ 10  

52.  ΡΕΒΥΘΙΑ ΚΙΛΑ 10  

53.  ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 gr ΤΕΜ 30  

54.  ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 gr ΤΕΜ 30  

55.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 2  

56.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΟΙ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗΔΕΣ ΤΕΜ 30  

57.  ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ 5  

58.  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 gr  ΤΕΜ 6  

59.  ΤΑΧΙΝΙ ΤΕΜ 12  

60.  ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΤΕΜ 70  

61.  ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΚΟΝΚΑΣΕ ΤΕΜ 10  

62.  ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ ΚΙΛΑ 5  

63.  ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΑ 16  

64.  ΦΑΣΟΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 15  

65.  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΤΕΜ 8  

66.  ΦΥΤΊΝΗ ΤΕΜ 4  

67.  ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ συσκ.330 gr ΤΕΜ 10  

68.  ΨΩΜΙ  ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ (ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ) ΤΕΜ 35  

 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΥΓΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΑΥΓΑ ΤΕΜ 700 0,38 € 266,00 € 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΥΓΑ ΤΕΜ 850 0,38 € 323,00 € 

 

 

 

 

 



 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 70 
 

2 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 30  

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 35  

2 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1 ΛΓΓΡΟΥ ΤΕΜ 2  

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΤ.ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    

Α/Α ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓ. κατεψ/να 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30  

2 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/νος 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30  

3 ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ κατεψ/να 500 γρ ΤΜΧ 20  

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ 1kg  ΚΙΛΑ 20  

2 ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ κατεψ 1kg ΚΙΛΑ 4  

3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κατεψ 1 kg ΚΙΛΑ 20  

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤ.ΨΑΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    

Α/Α ΕΙΔΗ  Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Α ́ ποιοτ. ΚΙΛΑ 50  

2 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α ́ ποιοτ ΚΙΛΑ 30  

3 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ Α ́ ποιοτ ΚΙΛΑ 10  



 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Α ́ ποιοτ. ΚΙΛΑ 40  

2 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α ́ ποιοτ ΚΙΛΑ 12  

 

 

Ομάδα 2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    
 

Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ πλήρες 410 gr  ΤΜΧ 12  

2 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1lt ΤΜΧ 75  

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 1 ΚΙΛΟ 10% λιπαρά ΚΙΛΑ 50  

4 ΚΑΣΕΡΙ (ΣΥΣΚ. 400 gr) ΤΜΧ  49  

5 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΡΙΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 15  

6 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΑΜ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 30  

7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ  ΚΙΛΑ 50  

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ πλήρες 410 gr   ΤΕΜ 20  

2 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 lt ΤΕΜ 80  

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 10% ΛΙΠΑΡΑ, 1 Kgr ΤΕΜ 25  

4 ΚΑΣΕΡΙ (ΣΥΣΚ. 400 gr) ΤΕΜ 35  

5 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΡΙΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 7  

6 ΤΥΡΙ  ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΑ 20  

7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ  ΚΙΜΑ 30  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ομάδα 3: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΡΟΥΤΑ) 

με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ ΚΙΛΑ 90  

2 ΑΝΙΘΟΣ ∆ΕΜΑ 450 γρ. ΚΙΛΑ 5  

3 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 35  

4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 15  

5 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 70  

6 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 7  

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΤΜΧ 80  

8 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 50  

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 60  

10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΚΙΛΑ 20  

11 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 80  

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΤΜΧ 85  

13 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΜΧ 500  

14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΜΧ 10  

15 ΣΕΛΙΝΟ    10  

16 ΣΚΟΡΔΑ ΚΙΛΑ 20  

17 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 20  

18 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 15  

19 ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 180  

20 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 20  

21 ΚΑΡΠΟΥΖΙ μέχρι 10 κιλών ΤΜΧ 100  

22 ΜΗΛΑ ΚΙΛΑ 270  

23 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 300  

24 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 60  

25 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 5  

26 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 30  

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ 50  

2 ΆΝΙΘΟΣ ΤΕΜ 7  

3 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 20  

4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 15  

5 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 15  

6 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 5  

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛΑ 30  

8 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 50  

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 30  

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜ 10  

11 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 15  

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 50  

13 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 250  

14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΑ 5  

15 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΑ 5  

16 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜ 5  

17 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 10  

18 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 15  

19 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΑ 45  

20 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 15  

21 ΜΗΛΑ ΚΙΛΑ 120  

22 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 150  

23 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 20  

24 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 15  

 

 

Ομάδα 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΑΡΤΟΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ) 

με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ    
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ  ΚΙΛΑ 538  

2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΧ 50  

3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΜΧ 100  



 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ   
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ  ΚΙΛΑ 250  

2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΧ 30  

3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΜΧ 100  

 

 

Ο προσφέρων 

 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή -  Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα    

Τηλέφωνο: 22683-50.218 /22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr  

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΟΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όλα τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές τις σχετικής μελέτης και θα είναι 

άριστης ποιότητας. Τα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. 

και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, 

υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

 

 

ΝΑΙ 

 



 

Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του 

δήμου, το οποίο δύναται να απαγορεύσει την προμήθεια αυτών προ της ασκήσεως του 

προσήκοντος ελέγχου. 

ΝΑΙ 

 

Η αναθέτουσα αρχή, καθώς και κάθε δομή για την οποία διενεργείται η προμήθεια, έχουν το 

δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης 

των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 

διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 

διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 

όσες φορές κριθεί απαραίτητο. 

ΝΑΙ 

 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και 

τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΝΑΙ 

 

Ο ανάδοχος θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα 

ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα µε τη σχετική μελέτη 
ΝΑΙ 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών ή κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Στην 

περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

 

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται 

στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να 

αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος το νομικό πρόσωπο θα προβεί σε όλες 

από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες 

ΝΑΙ 

 



 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη 

λειτουργία του κάθε παιδικού σταθμού και όχι συνολική παραγγελία και παράδοση όλων των 

προϊόντων, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή το επιθυμεί 

ΝΑΙ 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα 


