
Σελίδα 1 από 79 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει (τιμής μονάδας και 

ποσοστού έκπτωσης στη μέση 

διαμορφωμένη τιμή διατίμησης) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.017.499,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

                         Α.M:   36/2020 

Χαλάνδρι     11/05/2020 

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία  
 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20,  

  Πάτημα Χαλανδρίου 
Ταχ. Κωδ. : 152 38   
Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056 
Φαξ : 210 6017091 
Email : preschooledu@halandri.gr 

mailto:preschooledu@halandri.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου» διάρκειας τριών (3) ετών από την υπογραφή των 

συμβάσεων των ειδών. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου από ιδίους πόρους, ανά  (Κ.Α.Ε.) 

και Υπηρεσία που έχουν προβλεφθεί ,ως ακολούθως:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Κ.Α.Ε 15.6481.22 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου,  για την (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής &  ΚΑΠΗ) 

 15.6481.23  Προμήθεια ειδών  οπωρολαχανοπωλείου (και Βιολογικά),  για την (Δ/νση Προσχολικής 

Αγωγής ) 

 15.6481.24 Προμήθεια ειδών  κρεοπωλείου, για την (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής) 

 15.6481.25 Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστείου για την (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 

&  ΚΑΠΗ) 

 15.6481.26 Προμήθεια ειδών  ιχθυοπωλείου,  για την (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Α.M:  36/2020  

 

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια Τροφίμων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 
Χαλανδρίου»,  
Προϋπολογισμός: 1.017.499,80€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
 
 
 

 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20,  
  Πάτημα Χαλανδρίου 

Ταχ. Κωδ. : 152 38   
Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056 
Φαξ : 210 6017091 
Email : preschooledu@halandri.gr 

mailto:preschooledu@halandri.gr
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 15.6481.27 Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου  

(των ειδών Παντοπωλείου-Οπωρολαχανοπωλείου-Ιχθυοπωλείου-Κρεοπωλείου) 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Οι δεσμεύσεις των πιστώσεων της πολυετούς δαπάνης ύψους 1.017.499,80 €, ανά έτος έχουν ως ακολούθως: 

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2021 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2022 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2023 

  Α.Α.Υ – 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

15.6481.22 Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου 

 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
3.000,00 68.500,00 68.500,00 68.695,18 13819 (4/5/20) 

15.6481.22 Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου 

 

Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 ΚΑΠΗ 

0,00 10.920,71 10.920,71 10.920,72 

13829( 4/5/20) 

και την 412-

6/5/20 Αποφ. 

Δήμαρχου 

15.6481.27 Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου 

 

Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

1,00 123.718,08 123.524,15 122.986,75 13820 (4/5/20) 

15.6481.23 Προμήθεια ειδών  

οπωρολαχανοπωλείου 

(και βιολογικά) 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1.000,00 23.050,00 23.050,00 23.050,40 13821 (4/5/20) 

15.6481.27 Προμήθεια ειδών  

οπωρολαχανοπωλείου 

(και βιολογικά) 

Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

0,00 2.598,77 2.598,77 2.541,27 

13825 ( 4/5/20) 

και την 408 

6/5/20 Αποφ. 

Δήμαρχου  

 

15.6481.26 Προμήθεια ειδών 

Ιχθυοπωλείου 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1,00 10.849,00 10.850,00 10.858,69 13822 (4/5/20) 

15.6481.27 Προμήθεια ειδών 

Ιχθυοπωλείου 

Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

0,00 19.569,34 19.569,34 19.569,34 

13826(4/5/20) 

και την 409 

6/5/20 Απόφ. 

Δήμαρχου  

 

15.6481.24 Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1.500,00 22.600,00 22.600,00 22.614,20 13823 (4/5/20) 
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Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών) με την Διαδικασία Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με χρήση ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου», συνολικού ύψους 1.017.499,80 

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου. 

Οι κωδικοί C.P.V που αφορούν την  προμήθεια είναι: 

Κωδικολογίο-CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

03221200-8 Οπωροκηπευτικά 

15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια 

15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 

15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 

 
 
 
 
 

15.6481.27 Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου 

Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

0,00 42.576,14 42.476,70 44.354,76 

13827(4/5/20) 

και την 410 

6/5/20 Απόφ. 

Δημάρχου 

15.6481.25 Προμήθεια ειδών 

Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1,00 9.020,00 9.020,00 8.982,05 13824 (4/5/20) 

15.6481.25 Προμήθεια ειδών 

Αρτοποιίας – 

Ζαχαροπλαστείου 

Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ( 

ΚΑΠΗ ) 
0,00 3.637,25 3.637,25 3.637,23 

13828(4/5/20) 

και την 411 

6/5/20 Απόφ. 

Δημάρχου 

Συνολική δέσμευση ανά Ο.Ε.  5.503,00 337.039,29 336.746,92 338.210,59  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1.017.499,80 (Ένα εκατομμύριο δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα εννέα ευρώ 

και ογδόντα λεπτά) 
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Το προκηρυσσόμενο αντικείμενο αφορά  στην κάλυψη των αναγκών των κατωτέρων 
Διευθύνσεων: 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  1ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 

 2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
 

3ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
 

4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
 

5ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής        
 

6ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
 

7ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
 

-  Κάθε νέο τμήμα που θα δημιουργηθεί 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, 

Εθελοντισμού & Πολιτικής Ισότητας  των 

δύο  Φύλων(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

Τμήμα Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων – ΚΑΠΗ) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα 

με τα παρακάτω κριτήρια κατακύρωσης:  

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Χαμηλότερη τιμή – Χ.Τ.) 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (τιμή 

μονάδας), για το σύνολο των ειδών της εκάστοτε Υπηρεσίας, Ομάδας ή 

Υποομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

παρούσης μελέτης  

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Ποσοστό έκπτωσης επί του Δ.Π.Τ. – Ποσοστό έκπτωσης)     

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης 

Τιμής Λιανικής πώλησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί  από τα Δελτία Πιστοποίησης 

τιμών του Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 

της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής για (Κηπευτικά-Φρούτα, 

Κατεψυγμένα Λαχανικά, Κρέατα-αυγά, Κατεψυγμένα ψάρια, Ελαιόλαδα).  

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ενιαίο για τα είδη της κάθε 

Υπηρεσίας, Ομάδας ή Υποομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί.  

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στον διαγωνισμό) μπορούν να 

υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ τροφίμων, υπό την 

προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 

αναφερομένων ειδών ανά ΟΜΑΔΑ και ανά Υπηρεσία-Δ/νση.  

 Τα προϊόντα αναλύονται σε ΟΜΑΔΕΣ ανά κατηγορία ειδών και σε  ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 

της κατηγορίας ειδών,  σύμφωνα με το Φ.Π.Α. , την Υπηρεσία-Δ/νση και βάση το 

κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, όπως περιγράφονται στον κάτωθι 

πίνακα:   
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ  

 

ΟΜΑΔΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 

 

CPV 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 

 1 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Χ.Τ. 

- με ΦΠΑ 13% 

 

 

15800000-6 

 

1ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Χ.Τ. 

- με ΦΠΑ 24% 

 

 

1ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Ποσοστό Έκπτωσης 

- με ΦΠΑ 13% 

 

2ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ  

2 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ για το (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Χ.Τ. 

- με ΦΠΑ 13% 

 
 

 

 

15800000-6 

 

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Χ.Τ. 

- με ΦΠΑ 24% 

 

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.3 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Ποσοστό Έκπτωσης 

- με ΦΠΑ 13% 

 

 

 

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 

3 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

για τα ( ΚΑΠΗ) 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.1 

- ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Χ.Τ, - με ΦΠΑ 13% 
 

15800000-6 

1ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.2 

- ΕΙΔΗ 
1ο 
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ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Χ.Τ.,- με ΦΠΑ 24% 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.3 

- ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- Ποσοστό Έκπτωσης 

- με ΦΠΑ 13% 

2ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 

4 

 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  

για  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
 

- Ποσοστό Έκπτωσης 

- με ΦΠΑ 13% 

 

15221000-3 

 

2ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 

5 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  
  Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

για (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

 

 

 

- Ποσοστό Έκπτωσης 

- με ΦΠΑ 13% 

 

 

 

 

15221000-3 

 

 

 

2ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

ΟΜΑΔΑ 

6 

 

 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

για τη Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
 

 

 

- Ποσοστό Έκπτωσης 

- με ΦΠΑ 13% 

 

 

03221200-8 

 

2ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 

7 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ για 

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 
 

- Ποσοστό Έκπτωσης- 

με ΦΠΑ 13% 

 

03221200-8 

 

2ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΟΜΑΔΑ 

8 

 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

για τη 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

- Ποσοστό Έκπτωσης 

- με ΦΠΑ 13% 
15100000-9 

2ο  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
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ΟΜΑΔΑ 

9 

 

 

 

ΕΙΔΗ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ για 

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

 

- Ποσοστό Έκπτωσης 

- με ΦΠΑ 13% 
15100000-9 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 

10 

 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ για τη 

Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 
 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 10.1 

- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

- Χ.Τ. 

- με ΦΠΑ 13% 

 

15612500-6 1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 10.2 

- ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

- Χ.Τ. 

- με ΦΠΑ 13% 

 

15842300-5 1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 

11 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

για Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ για τα( ΚΑΠΗ) 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 11.1 

- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

- Χ.Τ. 

- με ΦΠΑ 13% 

 

 

 

15612500-6 

 

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 11.2 

- ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

- Χ.Τ. 

- με ΦΠΑ 13% 
 

15842300-5 

 

1ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  

 ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΟΡΩΠΩΛΕΙΟΥ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ Α/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- 

1 

 Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εμπόρων 

τροφίμων, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής , 

εμπόρων προϊόντων ζωικής προέλευσης, της 

οικείας Περιφέρειας 

1 

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή 

ισοδύναμο) Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας τροφίμων για τις 

Επιχειρήσεις της Αλυσίδας τροφίμων. 

2 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, 

διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα 

για την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία 

των υπό προμήθεια ειδών. 

2 

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 (ή 

ισοδύναμο) Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας  τροφίμων για τις 

Επιχειρήσεις της Αλυσίδας τροφίμων. 

3 

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή 

ισοδύναμο) Σύστημα Διαχείρισης  Ασφάλειας 

τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο 

φορέα  

4 Να έχουν πιστοποιηθεί τα υπό 

προμήθεια βιολογικά προϊόντα από 

εγκεκριμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης προϊόντων .  

 Να φέρουν την ένδειξη «Βιολογικό 

Προϊόν» και το λογότυπο του φορέα 

πιστοποίησης. 

4 

Άδεια καταλληλόλητάς οχήματος για μεταφορά 

προϊόντων, ζωικής προέλευσης,  ειδών 

αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής από την 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε. 

  

5. 

Ο οικονομικός φορέας κατά τα τελευταία τρία 

έτη να έχει εκτελέσει επιτυχώς (σε ιδιωτικό ή 

δημόσιο τομέα) τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις 

προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου 

τροφίμων ή και ειδών παντοπωλείου, ύψους 

ίσου τουλάχιστον με τον ετήσιο 

προϋπολογισμό της ομάδας / ή του συνόλου 

των ομάδων του διαγωνισμού για την οποία/ 

για τις οποίες έχουν υποβάλλει προσφορά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 8-9  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ Α/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 

Άδεια λειτουργίας Κρεοπωλείου ή ισοδύναμο 

έγγραφο που να επέχει θέση αδείας 

λειτουργίας για επεξεργασία και διακίνηση 

ειδών κρέατος. 

1 
Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 

(ή ισοδύναμο) Σύστημα 

Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων   

2 

Άδεια καταλληλόλητας οχημάτων μεταφοράς 

αδειοδοτούμενα από Κτηνιατρική υπηρεσία για 

την μεταφορά νωπών κρεάτων. 

 

 

3 

Προσκόμιση ενεργής σύμβασης, κατά την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, με 

Πιστοποιημένο φορέα για την συλλογή των 

ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ.211/2006(ΦΕΚ 211 Α΄),σε εναρμόνιση 

με το κανονισμού (ΕΚ)ΑΡΙΘ.1069/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Οκτωβρίου 2009,περί Υγειονομικών 

κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα 

προϊόντα που επέρχονται της επεξεργασίας 

κρέατος και πουλερικών που δεν προορίζονται 

για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθμ.1774/2002(Κανονισμός για τα ζωικά 

υποπροϊόντα) 

 

 

4 

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή 

ισοδύναμο) Ασφαλείας με πεδίο διαπίστευσης 

για όλα τα είδη κρέατος και πουλερικών. 

 

 

5 

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015(ή ισοδύναμο) 

Ποιότητας με πεδίο διαπίστευσης για όλα τα 

είδη κρέατος και πουλερικών 

 

 

6. 

Ο οικονομικός φορέας κατά τα τελευταία τρία 

έτη να έχει εκτελέσει επιτυχώς (σε ιδιωτικό ή 

δημόσιο τομέα) τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις 

προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου 
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τροφίμων ή και ειδών παντοπωλείου, ύψους 

ίσου τουλάχιστον με τον ετήσιο 

προϋπολογισμό της ομάδας / ή του συνόλου 

των ομάδων του διαγωνισμού για την οποία/ 

για τις οποίες έχουν υποβάλλει προσφορά. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΟΜΑΔΑ 1-2-3) 

 

Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Αρίστης ποιότητας προϊόντα  

εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές οδηγίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και 

σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής 

χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης 

απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας.  

 Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών παντοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις 

του ΠΔ203/98, του HACCP , τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

 Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά  και απολυμασμένα 

σύμφωνα με  τους όρους που 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.  

 Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για 

τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, 

θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, 

ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να 

μην έχουν, παράσιτα έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους 

ιδιότητες να είναι αυτές,  που ορίζονται  από τον Κώδικα τροφίμων και 

ποτών. 

 Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, π.χ. ζυμαρικά, λάδι, 

γαλακτοκομικά, θα αναγράφονται ευκρινώς το εμπορικό σήμα/βιομηχανία 

παραγωγής-συσκευασίας/βάρος. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι 

ανάλογη της ημερομηνίας παραγωγής και να μην πλησιάζει στη λήξη του 

προϊόντος κατά την ημερομηνία παράδοσης, ειδικά για τα συσκευασμένα 

προϊόντα, που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι  μικρότερη του ενός(1) έτους,  
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πλην των τυροκομικών προϊόντων  που η διάρκεια ζωής τους είναι μικρότερη 

του ενός έτους. 

 Αποκλείονται τα προϊόντα προσβεβλημένα από ακάρεα, προϊόντα (ρύζι-

όσπρια) περιέχοντα θραύσματα κόκκων άνω του 3%, ανωμάλου χρώματος-

οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις 

μεταλλικής συσκευασίας. 

Επισημαίνεται δε ότι όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ευρείας 

αναγνωρισιμότητας, να βρίσκονται στις προθήκες και τα ράφια Super-Markets., να 

μην προορίζονται για επαγγελματική ή μαζική εστίαση χρήση.  

Όλα τα είδη θα προσφέρονται σύμφωνα με την συσκευασία, την ποσότητα και την 

ποιότητα, που αναγράφετε για το κάθε ένα από αυτά  στην τεχνική περιγραφή, επώνυμα 

και ευρείας κυκλοφορίας.  

Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές, προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων 

(εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κάθε είδος), 

αποκλειομένης  κατώτερης ποιότητας προϊόντος. 

Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται η ετικέτα του προσφερόμενου προϊόντος. 

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται ως αναφορά το σύνολο των ποσοτήτων και δύναται να μην 

πραγματοποιήσει το προϋπολογισμό των ειδών, καθώς και να  διαμορφώσει τις 

ποσότητες αυτών(αυξομείωση ποσοτήτων) βάση των αναγκών των υπηρεσιών του, 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα ανά  ομάδα 

και προϊόν : 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 1 – 2 – 3  

(ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ - 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3) 

 

ΑΛΑΤΙ    ΨΙΛΟ 

 Το αλάτι θα πρέπει να είναι, 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 πλαστικής φιάλης 

εγκεκριμένης για τρόφιμα και να έχει καθαρό βάρος 750gr, με 

αναγραφή της ημερομηνίας λήξης κατανάλωσης. 

ΑΛΑΤΙ   ΗΜΙΧΟΝΔΡΟ 

 Κλασικό φυσικό θαλασσινό, ιωδιούχο αλάτι για μαγείρεμα, θα πρέπει 

να διατίθεται σε  συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για 

τρόφιμα και να έχει καθαρό βάρος ένα (1) kg, με αναγραφόμενη την 

ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

 Το αλάτι θα πρέπει να είναι 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.   

ΑΛΕΥΡΙ  ΓΙΑ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ  

ΧΡΗΣΕΙΣ 

 Το αλεύρι να είναι  αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς 

σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία,  

να πληροί τους όρους που αναφέρονται στον  Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες  

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

 Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1kgr αναλλοίωτη και 

αναγραφόμενη η  ημερομηνία λήξης. 
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ΑΛΕΥΡΙ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

 Το αλεύρι θα είναι κίτρινο και ιδιαίτερο, θα προέρχεται από το 

ενδοσπέρμιο του καλαμποκιού. 

 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία χάρτινη των 1Kgr  αναλλοίωτη και αναγραφόμενη η  

ημερομηνία λήξης. 

ΑΛΕΥΡΙ   ΤΥΠΟΥ 

ΦΑΡΙΝΑ 

 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία χάρτινη των 500gr  αναλλοίωτη και αναγραφόμενη η  

ημερομηνία λήξης. 

ΑΜΥΓΔΑΛΑ-

ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ 

 Να είναι ολόκληρα ωμά ανάλατα με φλούδα, αρίστης ποιότητας και να  

αναγράφεται στη συσκευασία τους η ημερομηνία συσκευασίας-λήξης 

του προϊόντος και ο τόπος προέλευσης. Τα αμύγδαλα να είναι σε 

συσκευασία περίπου των 240-260gr και η καρυδόψιχα  σε συσκευασία 

περίπου των 190-200gr. 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

 Να είναι σε συσκευασία  του 1,5lt (πορτοκαλάδα, λεμονίτα, τύπου 

sprite, τύπου coca-cola) με και χωρίς ανθρακικό και θα αναγράφεται 

το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η ημερομηνία 

λήξης του. 

ΑΥΓΑ 

 Να είναι αυγά ημέρας Α΄ ποιότητας  Ωοσκοπημένα, από ελεγμένο 

ωοσκόπιο και να αναγράφεται  η ημερομηνία  παραγωγής  τους πάνω 

σε κάθε αυγό, βάρους 53-63gr και η ημερομηνία λήξης στην 

συσκευασία. 

 Να παραδίδονται από το προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά 

χωρίσματα,  με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, 

κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 
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ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

 Τα βιολογικά αυγά να προέρχονται αποκλειστικά από κότες βιολογικής 

εκτροφής να ελέγχονται σε όλη τη διάρκεια παραγωγής τους και 

υποχρεωτικά  να φέρουν σφραγίδα του παραγωγού και της ημέρας 

παραγωγής τους και βάρος τους να είναι άνω των 55gr. 

 Στη σφραγίδα, ο κωδικός πιστοποίησης βιολογικών αυγών είναι το 0 

(μηδέν) ενώ για εκείνα από κότες ελευθέρας βοσκής το 1 (ένα). 

 Όσον αφορά τα αβγά βιολογικής γεωργίας, η διατροφή των ορνίθων θα 

πρέπει να γίνεται με αγνές φυσικές τροφές βιολογικής γεωργίας και η 

εφαρμογή των μεθόδων βιολογικής πτηνοτροφίας ελέγχεται αυστηρά 

από εγκεκριμένο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις επιταγές της Ε.Ε. 

 Οι συσκευασίες να φέρουν την ένδειξη «Βιολογικό Προϊόν» ή τον 

λογότυπο του φορέα πιστοποίησης. 

 Να διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 

 Το Αραβοσιτέλαιο  θα πρέπει  να διατίθεται, σε δοχεία συσκευασίας 

πέντε (5) lt, και να προέρχονται από τυποποιητήρια-συσκευαστήρια 

που λειτουργούν νόμιμα και πληρούν τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, καθώς και με 

τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 

 Το αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να είναι 100% ραφινέ. Θα παραδίδεται 

σε πλαστική συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην 

οποία θα αναφέρονται το καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης 

διατηρησιμότητας. 

ΒΑΝΙΛΙΑ  ΑΡΩΜΑ 

 Φιαλίδια σκόνη βανίλιας σε συσκευασία των 5 τεμαχίων στην οποία 

θα αναγράφεται ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του και η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝ

ΟΣ 

 Σε πλαστικό φακελάκι των 50-55gr.  

 Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένος από ξένες ύλες και οσμές. 

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, να μην  φέρει  σχίσματα ή 

ελαττώματα και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος.  

ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ 
 Να είναι σε φακελάκια των 25gr (ενδεικτικά) και σε επιλογή διαφόρων 

χρωμάτων.  

ΒΟΥΤΥΡΟ-ΦΡΕΣΚΟ 

ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 Βούτυρο αγνό φρέσκο αγελάδας,  σε συσκευασία περίπου των 500gr, με 

υγρασία  μέχρι 16% και λιπαρά μέχρι 80% με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές. 

ΒΡΩΜΗ -ΝΙΦΑΔΕΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

 Να έχουν βάση τη βρώμη, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, από αγνές πρώτες 

ύλες και να διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό 

Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 

 Να είναι σε συσκευασία των 500gr, συσκευασμένα σε εγκεκριμένη για 

τρόφιμα με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης, να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξεως, η προέλευση καθώς και όλα τα στοιχεία που θα 

πιστοποιούν ότι το προϊόν είναι βιολογικό.  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

 Γάλα τύπου εβαπορέ (συμπυκνωμένο, μη σακχαρούχο γάλα, 

αποστειρωμένο, να μην είναι προϊόν μαζικής εστίασης, όχι σε σκόνη), 

του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα  σε λιπαρά να είναι 

τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειμμά γάλακτος τουλάχιστον 

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

πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και 

τα μικροβιολογικά κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και 

56/95.  

 Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ, πλήρες 

απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και 

θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση σε μεταλλική 
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συσκευασία  των 400-410gr  περίπου καθαρού βάρους και με εύκολο 

άνοιγμα (easy open). 

 Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται ο τρόπος ανασύστασης ή 

αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι 

(100ml) εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 

προϊόντος, η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των 11 (έντεκα) μηνών εκτός ψυγείου καθώς να φέρει 

τη σήμανση C.E.  

 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Όλες οι 

διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν 

γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ.  

 Στο φάκελο της προσφοράς θα επισυνάπτεται η ετικέτα του 

προσφερόμενου γάλακτος.  

 

ΓΑΛΑ-ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΛΗΡΕΣ Η ΕΛΑΦΡΥ 

 Το  αγελαδινό  γάλα  (παστεριωμένο  και  ομογενοποιημένο),   θα  είναι  

πλήρες ή ελαφρύ όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών 

και σύμφωνα με τις 

διατάξεις    της    Υποπαραγράφου    ΣΤ.8    του    Ν.    4254/ΦΕΚ    85/7-4-

2014  ως «παστεριωμένο γάλα».  

Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες ή ελαφρύ 

απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα 

έχει υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο 

σε  συσκευασία του 1lt είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC 

κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών 

και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 

85/7-4-2014 ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει 

υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 
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θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον 

για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία 

παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς  συνδυασμούς  χρόνου 

και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την 

επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση 

στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, 

αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε 

θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία 

θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, 

καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των 

αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφεται 

σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι 

ενδείξεις  «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, το 

σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του το 

είδος θερμικής επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα , η ημερομηνία 

παραγωγής ή θερμικής επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι το 

αργότερο η αμέσως προηγούμενη από την ημερομηνία παράδοσης. 

Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται  σε σαφή μορφή σε εμφανές σημείο 

στο ίδιο οπτικό πεδίο το σήμα του προϊόντος η διάρκεια «ζωής» του 

γάλακτος σε ημέρες, όπως επίσης και τα θρεπτικά συστατικά του 

προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του 

γάλακτος.  

 Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κ.λ.π. 

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής (επιθυμητό βιδωτό καπάκι 

ασφαλείας) 

 Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια που θα λειτουργούν νόμιμα 

και θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης 
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κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της 

ποιότητας αυτού. Το υπό προμήθεια γάλα θα παραδίδεται με 

ημερομηνία της ημέρας που έγινε η παστερίωση ή την επόμενη. 

 Στο φάκελο της προσφοράς θα επισυνάπτεται η ετικέτα του 

προσφερόμενου γάλακτος.  

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 

ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

 Σε πλαστικό φακελάκι των 15-20gr, να είναι άριστης ποιότητας, 

απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές, η συσκευασία να είναι 

αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης 

του προϊόντος, να μην  φέρει  σχίσματα ή ελαττώματα. 

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ,200GR 

ΜΕ 2% ΛΙΠΑΡΑ – 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ-ΠΛΗΡΕΣ 

ΜΕ 10% ΛΙΠΑΡΑ 

ΤΟΥ 1KG 

 Γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό σε συσκευασία 200gr με 2% λιπαρά και 

γιαούρτι αγελαδινό 1kgr το τεμάχιο με 10% λιπαρά,  από παραγωγικές 

μονάδες που λειτουργούν βάση του συστήματος HACCP. Το προϊόν να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διακινείται σε 

συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις.  

 Θα διατίθεται σε συσκευασία των 200 gr ή 1Kg. 

ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ 

 Να είναι άριστης ποιότητας σε πλαστικό φακελάκι ή κουτί των 15-

20gr, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές, να αναγράφεται σε 

αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και να  μην  φέρει  

σχίσματα ή ελαττώματα. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

 Τα Δημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως, σε συσκευασία των 375gr από 

υλικά εξαιρετικής ποιότητας βιολογικής καλλιέργειας και να διαθέτουν 

πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης 

Βιολογικών Προϊόντων. 

 Δε  θα  περιέχουν  χρωστικές  ουσίες  και  θα  αναγράφονται  οι  εξής  

ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης, β) σύνθεση του προϊόντος, γ) 

περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 
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 Στην συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, η προέλευση 

καθώς και όλα τα στοιχεία που θα πιστοποιούν ότι το προϊόν είναι 

βιολογικό.  

ΔΥΟΣΜΟΣ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 

 Σε πλαστικό φακελάκι ή κουτί των 50-55gr, να είναι άριστης 

ποιότητας, απαλλαγμένος από ξένες ύλες και οσμές, η 

συσκευασία να είναι αεροστεγής να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και να μην  φέρει  σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -1 ΛΙΤΡ. 

ΚΑΙ 5 ΛΙΤΡ. 

 Το ελαιόλαδο  πρέπει  να είναι έξτρα (EXTRA)  παρθένο, η περιεκτικότητα  

του σε ελεύθερα    λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν  θα 

υπερβαίνει το 0,8 gr ανά 100 gr ελαιόλαδού   (οξύτητα:0 – 0,8). 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται, σε δοχεία συσκευασίας ενός (1) lt ή 

πέντε (5) lt, κατά περίπτωση, να πληρούν τους όρους Αγορανομικών 

διατάξεων,  να είναι εγκεκριμένα για διατήρηση τροφίμων, να 

αναγράφονται σε εμφανές σημείο η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό 

βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η 

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.  

 Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδού να 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.  

 Να προέρχονται από παρασκευαστήρια, που να παρέχουν βεβαίωση ότι 

εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. 

ΕΛΙΕΣ 

 Οι ελιές να είναι Α' ποιότητας, τύπου καλαμών ολόκληρες μαύρες 

μεγάλες, σκληρή υφή ,να μην έχουν χτυπήματα και αλλοιώσεις, 

διατηρημένες με φυσικά συστατικά σε άλμη ή ελαιόλαδο και  να  

διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία, εγκεκριμένη για την 
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αποθήκευση του προϊόντος των 1.000 gr - (1kgr) 

ΖΑΧΑΡΗ(ΛΕΥΚΗ 

ΨΙΛΗ-ΚΑΣΤΑΝΗ 

ΚΑΙ ΑΧΝΗ) 

 Ζάχαρη λευκή ψιλή σε συσκευασία 1kgr με αναγραφόμενη προέλευση 

Α΄ Ποιότητας 

 Ζάχαρη καστανή ακατέργαστη, (συσκευασία 500gr), από ζαχαροκάλαμο, 

100% φυσικό προϊόν. 

 Άχνη ζάχαρη σε συσκευασία 400gr σφραγισμένη με αναγραφόμενη 

προέλευση Α΄ Ποιότητας. 

 Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΖΕΛΕ - ΦΡΟΥΪ 

(ΦΡΑΟΥΛΑΣ-

ΑΝΑΝΑΣ) 

 Σκόνη φρουΐ ζελέ με γεύση φράουλας ή ανανά σε συσκευασία 200gr (να 

περιέχει 2 φακέλους των 100gr), με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και πλήρη  καταγραφή των διατροφικών στοιχείων στην 

συσκευασία του προϊόντος. 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  

 Όλα τα ζυμαρικά να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας από 100% σκληρό 

σιταρένιο σιμιγδάλι. 

 Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς φακέλους καθαρού 

βάρους 500gr (με εξαίρεση τον φιδέ, με συσκευασία των 250gr), 

πρόσφατης παραγωγής με μακρινή ημερομηνία λήξης, με προδιαγραφές 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και ποτών 

και τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Να τηρούν τις αγορανομικές 

διατάξεις . 

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 

 Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο  σε κατάλληλη 

συσκευασία,  καθαρού βάρους  125gr. Εξωτερικά  της  συσκευασίας  να 

αναγράφεται  η  εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) 

έτους εκτός ψυγείου. 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΑΡΑΚΑΣ-

 Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά 

προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, 
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ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ-

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ) 

συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και 

λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους 

όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας 

κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας 

κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. 

 Σε ότι αφορά τη συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kgr, 

όπως διατίθενται  στην ευρεία αγορά και  να αναγράφονται οι εξής 

ενδείξεις:  α) η ονομασία πώλησης, συμπληρωμένη  με την ένδειξη 

«βαθειάς κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα», β) 

η ημερομηνία λήξης, γ) ο προσδιορισμός παρτίδας, δ) σαφή ανακοίνωση  

«απαγορεύεται  η  εκ  νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη». 

 H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα.  

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

 Ο ελληνικός καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, 

σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, των 450-500gr ή των 980-990gr, 

με αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 

 Ο καφές φίλτρου θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος  από ξένες ύλες, 

σε συσκευασία των 500gr κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης. 

ΚΡΕΜΑ  

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

 Σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλια, να  διατίθεται σε  

χάρτινη συσκευασία  κουτί  των  160gr  και  επί  της  συσκευασίας  

θα  αναγράφεται  τουλάχιστον  ο  παραγωγός,  ο υπεύθυνος για 

την κυκλοφορία του, οι ελάχιστες προδιαγραφές που πληροί, ο 

διαθρεπτικός πίνακας, οδηγίες χρήσης-παρασκευής καθώς η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος . 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

 Κομπόστα ροδάκινο σε μεταλλική συσκευασία 800-820gr, 

αεροστεγής, να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
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προϊόντος, να είναι πρόσφατης παραγωγής και να μην  φέρει  

χτυπήματα ή βαθουλώματα. 

ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 

ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 

 Κριτσίνια σίτου με σουσάμι, σε συσκευασία 200gr χωρίς 

αλλοιώσεις, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής 

και λήξης κατανάλωσης και πλήρη  καταγραφή των διατροφικών 

στοιχείων του προϊόντος. 

 

ΜΑΓΙΑ  ΞΕΡΗ 

 Να είναι σε συσκευασία (φακελάκια των 3 τεμαχίων) 8-9gr, μαγιά 

στιγμής ξηρή κατάλληλη για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, με 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 Μαργαρίνη με ελαιόλαδο, σε συσκευασία κεσέ των 500gr (λιπαρή ύλη για 

επάλειψη 70%), να πληροί τους όρους Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

 Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 500gr, να μην περιέχει 

συντηρητικά, η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 

2% των ολικών λιπιδίων και με ένδειξη στην συσκευασία του 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

ΜΑΣΤΙΧΑ  ΑΡΩΜΑ 

 

 Να είναι σε συσκευασία φακελάκι των 10gr στην οποία θα 

αναγράφεται ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του και η ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος 

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 

 

Κανέλα σκόνη και ξύλο ,  Κύμινο σκόνη, Μπαχάρι σκόνη 

 Σε φακελάκι ή κουτί των 50-55gr, να είναι άριστης ποιότητας, 

απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές, η συσκευασία να είναι 

αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος και να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
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Μοσχοκάρυδο (ολόκληρο ή σε σκόνη) 

 Σε πλαστικό φακελάκι των 25-30gr,  άριστης ποιότητας, 

απαλλαγμένο  από ξένες ύλες και οσμές να είναι σε  συσκευασία 

αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος. 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΡΩΜΗΣ 

 Μπισκότα βρώμης διάφορες γεύσεις, να είναι σε κατάλληλη συσκευασία 

των 150-200gr με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και με πλήρη καταγραφή των διατροφικών στοιχείων της 

βρώμης στην συσκευασία του προϊόντος.  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 

ΜΙΡΑΝΤΑ 

 Μπισκότα τύπου Μιράντα σε συσκευασία των 250gr, με ένδειξη 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και πλήρη καταγραφή 

των διατροφικών στοιχείων στην συσκευασία του προϊόντος. 

ΜΕΛΙ 

 Να  προέρχεται  από  άνθη,  κωνοφόρα  ή  θυμάρι να είναι αγνό, φυσικό 

ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά και να  

αναφέρεται, υποχρεωτικά στην   ετικέτα συσκευασίας επίσης:  

 1) το όνομα και η έδρα του παραγωγού, ο τυποποιητής του 

συγκεκριμένου μελιού, η ένδειξη προέλευσης του μελιού (η συγκομιδή 

και η παραγωγή κατά προτίμηση να γίνεται στην Ελλάδα) και αυτό να 

αναφέρεται ρητώς στη συσκευασία, 

 2) η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα 920gr-1.000gr ή σε ατομικές 

συσκευασίες των 25-30gr κατά περίπτωση, 

 3) Κατά την επεξεργασία του να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό 

συστατικό και να πληροί τους όρους του άρθρου 84 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

 Μουστάρδα σε συσκευασία 500gr, αρίστης ποιότητάς, τυποποιημένη σε 

κατάλληλο πλαστικό κιτίο 500gr. το οποίο πρέπει να πληροί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς 
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και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.  

 Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία 

θα απέχει τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της, 

ΝΕΡΟ 

 Το νερό θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη πηγή, να είναι 

φυσικό, μεταλλικό, ευρείας κυκλοφορίας, με χαμηλή περιεκτικότητα σε 

νάτριο και άλατα και σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε νιτρώδη και 

αμμωνιακές ρίζες σε συσκευασία κατάλληλη και να εμφιαλώνεται σε 

κοντινή απόσταση από την πηγή από την οποία αντλείται.  

 Το εμφιαλωμένο νερό πρέπει να είναι φυσικό μεταλλικό νερό, μη 

αεριούχο, σε πλαστικό μπουκάλι του 0,5 lt ή του 1,5 lt κατά 

περίπτωση και να πληροί τους όρους που αναφέρονται  στο 

άρθρο 149 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες κοινοτικές και 

υγειονομικές διατάξεις.  

ΞΥΔΙ 

 Να προέρχεται από μόνο οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά 

σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στον Κ.Τ.Π.  και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να 

μην περιέχει αλκοόλη), να διατίθεται σε πλαστική φιάλη των 350-

400ml. 

ΟΣΠΡΙΑ 

 Ρεβύθια μέτρια και αποφλοιωμένα, φασόλια μέτρια, φακές να είναι 

Α΄ ποιότητας, τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, 

απαλλαγμένα  από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 

ομοιογενής εγχώριας συσκευασίας των 500gr. 

ΟΣΠΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

 Τα όσπρια να είναι τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 

ομοιογενείς και να διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο 

Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.  

 Τα όσπρια- βιολογικής προέλευσης να προέρχονται από παραγωγούς 

που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 
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 Οι συσκευασίες να φέρουν την ένδειξη «Βιολογικό Προϊόν» ή τον 

λογότυπο του φορέα πιστοποίησης. 

ΠΛΙΓΟΥΡΙ 

 Το πλιγούρι να είναι καρπός, που έχει παραχθεί από χοντροαλεσμένο 

σιτάρι να αναγράφει την διατροφική του αξία 

  να είναι τυποποιημένο προϊόν, παραγωγής τρέχοντος έτους, 

απαλλαγμένο από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 

ομοιογενείς, η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500gr, να 

αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο 

παραγωγός και η συσκευάστρια εταιρεία. 

ΡΥΖΙ 

 Γλασέ, Καρολίνα, Κίτρινο Parboiled ή Μπονέτ, να είναι Α΄ ποιότητας, 

τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα  από ξένα 

σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενής εγχώριας 

συσκευασίας των 1.000gr, 

 Το ρύζι Μπονέτ να μπορεί να διατεθεί και σε συσκευασία 500gr για τις 

ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

ΣΥΚΑ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕ

ΝΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

 Να είναι προϊόν σε ασφαλή συσκευασία , πιστοποιημένα βιολογικά από 

ειδικά συσκευαστήρια - τυποποιητήρια, εφοδιασμένα με άδεια 

λειτουργίας των αρμοδίων κρατικών αρχών σύμφωνα με όλους τους 

προβλεπόμενους Εθνικούς και Κοινοτικούς κανόνες υγιεινής των 

τροφίμων, για να διατηρούνται αναλλοίωτα όλα τα θρεπτικά συστατικά 

και φυσικά αρώματα μέχρι και τη στιγμή της κατανάλωσής τους, σε 

συσκευασία των 250gr.  

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 

 Να είναι από 100% σκληρό σίτο σε συσκευασία των 500gr (Χονδρό και 

Ψιλό), η συσκευασία  να είναι αεροστεγής, να  αναγράφεται   σε  

αυτήν  η  ημερομηνία   λήξης  του  προϊόντος. 

ΣΚΟΝΗ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Η 

ΙΣΟΔΥΜΟ  

 Αλεύρι αραβοσίτου για μαγειρική, σε χάρτινη συσκευασία των 200gr, ή 

ισοδύναμο corn flour.  

 Αλεύρι αραβοσίτου για μαγειρική, σε συσκευασία των 400-500gr, ή 
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CORN FLOUR 

ΚΑΙ ΝΙΣΕΣΤΕ 

ισοδύναμο νισεστέ.  

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία  λήξης του προϊόντος. 

ΣΚΟΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 

 Διογκωτικό  υλικό σε σκόνη σε χάρτινη συσκευασία  των 200gr, 

αεροστεγής, να  αναγράφεται   σε  αυτήν  η  ημερομηνία   λήξης  του  

προϊόντος και  να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

ΣΟΔΑ  ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

 Να είναι σε συσκευασία των 350-400gr στην οποία θα 

αναγράφεται ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του και η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

ΣΟΥΣΑΜΙ 

 Να είναι συσκευασμένο σε φακελάκι περίπου των 100gr στο 

οποίο θα αναγράφεται ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του και η 

ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος. 

ΣΤΑΦΙΔΕΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

(ΜΑΥΡΕΣ -

ΞΑΝΘΙΕΣ) 

 Να είναι σε συσκευασία των 250gr περίπου (μαύρη ή  ξανθιά) και 

να αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας, προέλευσης και 

λήξης του προϊόντος.  

ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

 Πελτές τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης να είναι σε μεταλλική 

συσκευασία 400-410gr, με εύκολο άνοιγμα και πλαστικό καπάκι για 

μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης μετά το άνοιγμα. 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

 Μαύρο πιπέρι τριμμένο σε πλαστικό φακελάκι των 50gr ή σε γυάλινη 

συσκευασία των 40gr κατά περίπτωση,  άριστης  ποιότητας, 

απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές, η συσκευασία να είναι 

αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος, χωρίς να φέρει  σχίσματα ή ελαττώματα. 

ΡΙΓΑΝΗ 

 Συσκευασμένη σε πλαστικό φακελάκι των 50gr τριμμένη, άριστης 

ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές, η συσκευασία να 

είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
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προϊόντος , χωρίς να φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

ΡΥΖΟΓΑΛΟ 

 Ρυζόγαλο σε συσκευασία 160 – 180 γραμμαρίων από νωπό ή 

παστεριωμένο γάλα, ρύζι, ζάχαρη και προσθήκη αμυλούχων 

ουσιών. Το γάλα μπορεί να είναι αγελαδινό ή αιγοπρόβειο ή και 

μείξη αυτών. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 

άρθρου 84 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως 

ορίζεται από τον Κ.Τ.Π. και  τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. 

ΤΑΧΙΝΙ  ΣΚΕΤΟ 

ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΗΣ  

& ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ 

ΚΑΚΑΟ,ΠΟΡΤΟΚ

ΑΛΙ 

 Το Ταχίνι να είναι  προϊόν παραγμένο από την πολτοποίηση των 

σπόρων του σουσαμιού και να αναγράφονται τα θρεπτικά 

συστατικά, πρωτεϊνών, αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων, και 

κάποια από τα οφέλη στον οργανισμό όπως π.χ. (δύναμη, ενέργεια, 

αποτροπή  συσσώρευσης χοληστερίνης, συμβολή  στην μετατροπή 

των λιπών σε ενέργεια, εξασφάλιση  καλής λειτουργίας του ήπατος, 

του νευρικού και του πεπτικού συστήματος. 

 Το ταχίνι σκέτο και το ταχίνι ολικής άλεσης, κακάο, πορτοκαλί κλπ να 

είναι σε συσκευασία των 900gr, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία 

λήξης και ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος. 

ΤΥΡΙΑ – ΦΕΤΑ 

 

 

 Να είναι φέτα Α΄ ποιότητας από και να αναγράφεται ρητά στη 

συσκευασία το όνομα «ΦΕΤΑ». 

 Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά  οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) «ΦΕΤΑ», β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) τυρί, δ) 

επωνυμία και έδρα του παραγωγού –συσκευαστή, ε) το βάρος του 

περιεχομένου, ζ) ημερομηνία παραγωγής, η) στοιχεία ελέγχου. 

 Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα, σκληρή, 

όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 

 Η συσκευασία να είναι σε δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα με 
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τον κώδικα τροφίμων να περιέχει άρμη ώστε τα κομμάτια να 

διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 

κώδικα HACCP. 

 Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα 

φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι 

καθαρά και απολυμασμένα. 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

ΤΟΣΤ 

 

 Να είναι τυριά Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένα από αιγοπρόβειο γάλα με 

αναγραφόμενη στην συσκευασία η προέλευσή  και η εταιρεία που 

προέρχεται, καθώς την ημερομηνία παραγωγής και τις προδιαγραφές.  

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα 

HACCP. 

 Να έχουν πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών 

οσμών και γεύσεων με την χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην 

παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να προέρχονται από 

εγκατάσταση που να έχει αριθμό και κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας. 

 Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα 

φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι 

καθαρά και απολυμασμένα.  

Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «Τυρί κασέρι», και όχι 

«τύπου κασέρι» η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού –συσκευαστή, το 

βάρος του περιεχομένου καθώς και την ημερομηνία κοπής και λήξης. 

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 

ΚΑΣΕΡΙ ΣΕ 

 Να είναι τυριά Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένα από αιγοπρόβειο γάλα με 

αναγραφόμενη στην συσκευασία η προέλευσή  και η εταιρεία που 
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«ΦΡΑΤΖΟΛΑ» προέρχεται, καθώς την ημερομηνία παραγωγής και τις προδιαγραφές.  

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα 

HACCP. Να έχουν πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα 

αντικανονικών οσμών και γεύσεων με την χαρακτηριστική γεύση ενός 

εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να 

προέρχονται από εγκατάσταση που να έχει αριθμό και κωδικό έγκρισης 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα 

φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι 

καθαρά και απολυμασμένα.  

Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «Τυρί κασέρι», και όχι 

«τύπου κασέρι» η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού –συσκευαστή, το 

βάρος του περιεχομένου καθώς και την ημερομηνία κοπής και λήξης. 

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ, 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

 

 

 Κεφαλοτύρι, γραβιέρα  τριμμένο τυρί (σε συσκευασία των 500 gr): 

συσκευασμένα και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα 

«Γραβιέρα»,» «Κεφαλοτύρι». 

 Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 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.  

ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

REGATO ΣΚΛΗΡΟ  

 Τυρί σκληρό τύπου REGATO παρασκευασμένο από γάλα που προέρχεται 

αποκλειστικά και μόνο από αγελάδες, οι οποίες εκτρέφονται ελεύθερα 

σε βοσκότοπους 

 Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να προέρχεται από 
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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. 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 

 

 Χυμός τομάτας κλασσικός συμπυκνωμένος: Είναι το προϊόν που 

παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών 

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

τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις . 

 Σε χάρτινη συσκευασία 500gr, με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

κατηγορίας Α΄, παντοπωλείου. 

ΤΣΑΪ -ΧΑΜΟΜΗΛΙ 

–ΤΣΑΪ  ΒΟΥΝΟΥ      –

ΤΣΑΪ  ΠΡΑΣΙΝΟ    –

ΤΣΑΪ  ΜΑΥΡΟ  

 Τσάι-χαμομήλι  σε ατομικά φακελάκια των 1,8gr σε συσκευασία 

( κ ο υ τ ί ) των 10τμχ., τσάι πράσινο σε ατομικά φακελάκια των 1,8gr σε 

συσκευασία ( κ ο υ τ ί ) των 20τμχ. και τσάι μαύρο σε ατομικά 

φακελάκια των 1,8gr σε συσκευασία ( κ ο υ τ ί ) των 10τμχ., χωρίς 

προσθήκη  αρωμάτων,  να αναγράφεται σε αυτήν ο παραγωγός, ο 

υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που 

πιστοποιούν το προϊόν και η ημερομηνία λήξης του, 

 Τσάι βουνού να είναι χωρίς προσθήκη  αρωμάτων σε συσκευασία  των 

50gr και να αναγράφεται  σε αυτήν ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την 

κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν 

και η ημερομηνία λήξης του 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ & 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ 

 

 Φρυγανιές σίτου που να περιέχουν περίπου μόνο 0,4% αλάτι, χωρίς 

προσθήκη ζάχαρης, άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη 

αεροστεγή συσκευασία, ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με 

τρίματα, σε συσκευασία (500gr) των τεσσάρων πακέτων, βάρους 125gr 

το καθένα  

 Φρυγανιές ολικής άλεσης που να περιέχουν περίπου μόνο 0,7% αλάτι, 

χωρίς προσθήκη ζάχαρης, άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε 

κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, ολόκληρες, χωρίς να είναι 



Σελίδα 35 από 79 

σπασμένες και με τρίματα, σε συσκευασία (360gr) των τεσσάρων 

πακέτων, βάρους 90gr το καθένα  

 Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών 

εκτός ψυγείου. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

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

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ 

 Να  είναι  σε  αεροστεγή  συσκευασία   των  180gr  και  να  

αναγράφονται   τα συστατικά,  η  προέλευση  και  εγγυημένη  

ημερομηνία  λήξης  τουλάχιστον  6  μηνών  εκτός ψυγείου. 

ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ 

ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΑΚΑΟ 

 Να είναι με ταχίνι, βανίλια και κακάο, χωρίς συντηρητικά σε 

συσκευασία των 2,5kgr («μπαστούνι»), με εξαιρετική εμφάνιση, χωρίς 

αλλοιώσεις με μακρινή ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

 Από 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι, (συσκευασία 1lt ), προϊόν που να  

περιέχει μόνο χυμό φρούτων, χωρίς καμία άλλη προσθήκη 

 Σε συσκευασίες των ειδικών ασηπτικών και ερμητικά κλειστών 

συσκευασιών Tetrapak σε άριστη κατάσταση με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές, πρόσφατης παραγωγής. 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΙ 

ΧΥΜΟΙ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 

ΛΕΜΟΝΙ κλπ)  

 Να είναι σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack του 1lt 

(πορτοκάλι, λεμόνι) και να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας 

συσκευασίας και λήξης.    
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ 4 – 5) 

 

Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών ιχθυοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του 

ΠΔ203/98, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.  Επιπροσθέτως και κατά την 

παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την 

Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές Διατάξεις) και τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει: πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21- 9-2000 Κ.Υ.Α.) για τους χώρους 

παραγωγής,  επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και 

διακίνησης)  από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής  δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει 

πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΟΜΑΔΑ 4 - 5 

ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΞΥΓΜΕΝΑ:  

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ–ΓΛΩΣΣΑ 

ΦΙΛΕΤΟ–ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΦΙΛΕΤΟ 

 Να είναι κατεψυγμένα Α΄ ποιότητας, καλά διατηρημένα, 

κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να είναι συσκευασμένα 

σε Α και Β Συσκευασία (κάλυψη με πλαστικό φύλλο (Α) μέσα 

σε χαρτοκιβώτιο (Β), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα 

ελληνικά (ονομασία πώλησης, ημερομηνία κατάψυξης, 

ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης και αριθμό έγκρισης 

εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας) 

καθαρό βάρος και ποσοστό επίπαγου (ως 15% για τα 

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

κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν 

ξεπαγώσει καθόλου. 

 Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του 

αρχικού βάρους. 

 Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης. 

 Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε 

εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό 

λειτουργίας.  

 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια φ ι λ έ τ ο  

απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια. 

 Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του 

προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να 

αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς 

και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ 6 – 7) 

 

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και 

αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρώτη (Α) 

ποιότητα/κατηγορία νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Το είδος και η ποιότητα 

καθορίζεται από την παραγγελία της κάθε υπηρεσίας. 

Όλα τα είδη Οπωροπωλείου πρέπει:  

 να είναι πρώτης (Α) ποιότητας/κατηγορίας, νωπά, χωρίς όμως να έχουν υγρασία 

μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, εποχής, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, 

υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και 

ζημιές από παγετό, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη 

λιπασμάτων, καθώς και ίχνη φυτοφαρμάκων και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα 

φύλλα, δηλαδή να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 

οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

 Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης που να επιτρέπει αντοχή 

σε μεταφορά και μεταχείριση  για να καταναλωθούν. 

 Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, (όχι αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων), 

ανεξάρτητα ποικιλίας, να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη.  

 Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων και λαχανικών ελαττωματικών 

 Τα είδη οπωρολαχανοπωλείου θα παραδίδονται συσκευασμένα σε καθαρά και 

ακέραια μέσα (κιβώτια) χάρτινα ή ξύλινα μιας χρήσεως ή από πλαστική ύλη 

κατάλληλη για τρόφιμα και με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η μεταφορά 
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και διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε 

συσκευασίας στις περιπτώσεις αποστολής χύμα, πρέπει να είναι ομοιογενές της 

ίδιας ποικιλίας, ποιοτικής κατάταξης, μεγέθους και βαθμού ωριμότητας 

 Εφίσταται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο 

αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ότι είναι πρώτης 

(Α) κατηγορίας/ποιότητας, καθώς λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του 

προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. Πορτοκάλια: Μέρλιν, Κρήτης, κοκ), μήλα: 

Στάρκιν, Γκραν Σμιθ, Γκόλντεν, κ.ο.κ, αχλάδια: Κρυστάλια, πορτοκάλια χυμού, 

Βαλέντσια, Ναβαλίνες, Μέρλιν  κ.λ.π. 

Η  συντήρηση και η διακίνηση των ειδών οπωροπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του 

ΠΔ203/98, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.  

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Αγγούρια  ΤΕΜ. 

Άνιθος δέμα 100 γρ. ΔΕΜ.  

Δυόσμος 100 γρ. ΔΕΜ.  

Καρότα KGR  

Κολοκυθάκια KGR  

Κουνουπίδι ΕΓΧΩΡΙΟ KGR  

Κρεμμυδάκια φρέσκα KGR  

Κρεμμύδια ξερά KGR  

Λάχανο KGR 

Μαϊντανός 100 γρ. ΔΕΜ. 

Μαρούλια  ΤΕΜ. 

Μελιτζάνες φλάσκες KGR 

Μπρόκολο KGR 
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Ντομάτες Α' ποιότητας KGR 

Πατάτες ΕΓΧΩΡΙΕΣ KGR 

Παντζάρια KGR 

Πιπεριές Κέρατα KGR 

Πιπεριές Στρογγυλές KGR 

Πράσσο KGR 

Σέλερι KGR 

Σέλινο KGR 

Σκόρδα ΤΕΜ. - ΚΕΦ. 

Σπανάκι  KGR 

Φασολάκια ΤΣΑΟΥΛΙΑ (στρογγυλά) KGR 

Φασολάκια ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ KGR 

ΦΡΟΥΤΑ  

Αχλάδια ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΓΧ. KGR 

Βερύκοκα KGR 

Καρπούζι KGR 

Λεμόνια  KGR 

Μανταρίνια ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ KGR 

Μήλα ΣΤΑΡΚΙΝ Α ΠΟΙΟΤ.ΕΓΧ. KGR 

Μπανάνες  KGR 

Πεπόνια KGR 

Πορτοκάλια ΦΑΓΗΤΟΥ KGR 

Πορτοκάλια ΧΥΜΟΥ KGR 

Ροδάκινα KGR 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΟΜΑΔΑ 8 – 9) 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 853/2004, που κυρώνεται από το Π.Δ. 

79/2007 (ΦΕΚ 95 Α΄/03-05-2007), το κρέας θα πρέπει να προέρχεται από ζώα που 

έχουν σφαγιασθεί, όχι λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, και η επεξεργασία του 

νωπού κρέατος, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

τεμαχισμού/σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, και να φέρουν τις απαραίτητες 

σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού), δηλαδή τις  

προβλεπόμενες σφραγίδες κτηνιατρικού και υγειονομικού ελέγχου και να 

συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.  

 Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι 

μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, 

λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά.  

 Το κρέας και ο κιμάς πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, 

το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς 

οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο 

ζώο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 

 Να είναι απαλλαγμένα από αλλοιώσεις και εκδορές. 

 Να έχουν φυσιολογικό χρώμα και να είναι γνωστή η προέλευση τους.  

 Για τη συντήρηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 

853/2004, ο οποίος κυρώνεται με το ΠΔ 79/2007 και την τροποποίηση διατάξεων 

(άρθρο-16) (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 218/24.12.2018), σύμφωνα με τον οποίο όλα τα 

προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από εγκαταστάσεις που υπόκεινται 

σε έγκριση θα πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλόλητάς . 

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

ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, η οποία θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία 

καθαρά και απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 

 Το είδος και η ποσότητα καθορίζεται από την παραγγελία της κάθε 

Υπηρεσίας(Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Κοινωνικό Παντοπωλείο)και παραδίδεται 
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σύμφωνα με αυτές σε συγκεκριμένα τεμάχια . Επίσης πρέπει να υπάρχει σήμανση 

όλων των τεμαχίων κρέατος ώστε να είναι εμφανής η προέλευση τους.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 8 – 9 

 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ  

ΚΡΕΑΣ 

 

 Κρέας Νωπό, Νεαρού Μοσχαριού Χωρίς Οστά από μπούτι που να  

προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί 

με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών 

που να επιβεβαιώνουν τη προέλευση. 

 Να είναι κρέας Α΄ Κατηγορίας από ζώο ηλικίας (από 8 -12 μηνών), 

το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου 

χρώματος για μοσχάρι, χωρίς οσμή και αίματα και η ποσότητα θα 

ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό 

και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων.  

 Να είναι από εγκεκριμένα σφαγεία που φέρουν τις απαιτούμενες 

σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις, συνοδευόμενα με τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

 Κιμάς μοσχαρίσιος  νωπός, από κρέας ν ε α ρ ο ύ  μοσχαριού χωρίς 

οστά,  η λ ι κ ί α ς  (από 8 -12  μηνών), μπούτι άπαχο, κατάλληλο να 

τεμαχιστεί. 

 Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να 

είναι εφοδιασμένο με άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Θα 

παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 48 

ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 

κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο 

και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ   Να  είναι  νωπά, Α ποιότητας,  κατηγορίας  τύπου  65% Α΄,  τρυφερά  
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ΝΩΠΑ 

 

εύσαρκα  με δέρμα μαλακό-λείο. 

 Να έχουν υποστεί  αφαίμαξη,  να είναι πλήρως  αποπτερωμένα  

χωρίς κεφάλι  και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους 

ταρσούς. 

 Το βάρος να κυμαίνεται από 1,500Kg -1,800Kg και να είναι όσο το 

δυνατό ισομεγέθη. 

 Να είναι απαλλαγμένα  από όργανα του πεπτικού συστήματος,  

καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. 

 Να είναι απαλλαγμένα  από οποιαδήποτε  ξένη οσμή, χωρίς ορατές 

κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς μώλωπες. 

 Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  ένδειξης  σαλμονέλας  έστω  και  σε  

ένα  κοτόπουλο  ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

 Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 

1538/91 άρθρο 6). 

 Να προέρχονται  από πτηνοτροφεία  και πτηνοσφαγεία  με αριθμό 

έγκρισης  από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν 

σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 

Οι προμηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και 

επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις 

απαιτούμενες άδειες. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ   (ΟΜΑΔΑ 10 - 11) 

Όλα τα είδη Αρτοποιείου πρέπει να είναι παρασκευασμένα με φρέσκα και αρίστης 

ποιότητας υλικά σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και με τη 

δεδομένη παραγγελία του κάθε Βρεφονηπιακού Σταθμού. Ο άρτος πρέπει να 

παραδίδεται 3 με 4 ώρες μετά από τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου 

απομείωσης.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ  10-11 

ΨΩΜΙ  

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ- 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ- 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 

 Ψωμί ολικής αλέσεως, να περιέχει το σύνολο του κόκκου του 

σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φύτρο), το οποίο έχει 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από πολλούς 

κοινούς τύπους ψωμιού, συχνά είναι πιο σκούρο στο χρώμα 

και πυκνότερο από το ψωμί που γίνεται από αλεύρι σίτου και 

να φτιάχνεται με φυσικό προζύμι. Το αλεύρι ολικής να είναι 

τουλάχιστον 60% επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου.  

 Να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης.  

 Να διατίθεται σε ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια του ενός  

ή μισού κιλού ή 350gr.  

 Η παράδοση του ψωμιού από το προμηθευτή να γίνεται με 

το προϊόν συσκευασμένο σε χάρτινες σακούλες από καθαρή 

χαρτομάζα, κλεισμένες, ενώ ειδικά για μερικά 

αρτοσκευάσματα με χαμηλό ποσοστό υγρασίας (όπως ψωμί 

τοστ και λοιπά παρόμοια είδη που υπάρχουν στη μελέτη), 

μπορούν να συσκευάζονται σε σακούλες από πλαστική ύλη, 

κλεισμένες με συνδετική μηχανή, εφόσον η ύλη αυτή πληροί 

τους όρους που καθορίζονται από το Α.Χ.Σ. - Ανώτατο Χημικό 

Συμβούλιο του Κράτους. 
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 Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις 

του Κώδικα τροφίμων & Ποτών, και θα πληροί τις ισχύουσες 

αγορανομικές διατάξεις. Προς τούτο σε εφαρμογή της 

απόφασης 390/93 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τα 

οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορά προϊόντων 

αρτοποιίας, υποχρεωτικά έχουν το κατάλληλο αμάξωμα, 

κλειστό από όλες τις πλευρές, σε τρόπο ώστε να διατηρείται 

καθαρό. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 

μόνο για την μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας.   

 Θρεπτικά συστατικά ανά 100 γ. ψωμιού. 

  Θερμίδες Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Λίπη 
Φυτικές 
ίνες 

Ολικής 
άλεσης 

244 49 8 2 8,5 

 Τεχνικές προδιαγραφές για ψωμί τοστ ολικής άλεσης.  

  
Νάτριο 
(ανά 100gr 
προϊόντος) 

Ολικά 
λιπαρά 
(ανά 100gr 
προϊόντος) 

Κορεσμένα 
(ανά 100gr 
προϊόντος) 

Τρανς (% 
επί των 
ολικών 
λιπιδίων) 

Ζάχαρη 
(ανά 100gr 
προϊόντος) 

Ψωμί 
τοστ 

<0,5gr <10gr <3gr <0.1% <10gr 
 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 

 Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες, το βάρος του 

να είναι περίπου στα 80gr. 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙ

Α 

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας 

και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, 

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει 

την κανονική και νόμιμη υγρασία του, 

 Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν 

την παράδοση και να  παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά 

για τρόφιμα χάρτινα κουτιά 

 Το κάθε κιλό τυροπιτάκια - λουκανικοπιτάκια θα περιέχει 

περίπου 30 με 35 τεμάχια. 
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ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ 

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να 

παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 

παράδοση, 

 Δεν επιτρέπεται να περιέχει χρωστικές ουσίες. 

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη υγρασία του.  

 Αλεύρι πολυτελείας, αλεύρι σίτου 70%. 

 Το βάρος του σταφιδόψωμου να είναι περίπου 120-150gr 

 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  (ΟΜΑΔΑ 10 – 11) 

 

Όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής πρέπει να είναι παρασκευασμένα από φρέσκα υλικά 

αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παράγωγης, καλά ψημένα,  να έχουν κανονική όψη, 

χωρίς τρίμματα και το ποσοστό υγρασίας να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες 

αγορανομικές διατάξεις.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 10 -11 

 

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙΑ 

ΜΕΓΑΛΑ-AΤΟΜΙΚΑ  

 

 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, 

γλυκαντικές ύλες, μαγιά 

 και αλεύρι. 

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη 
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 υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. 

Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 

παράδοση. 

 Τα ατομικά τσουρεκάκια θα είναι σε ατομική σφραγισμένη 

διαφανή συσκευασία (250-300gr). 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ 

 

 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, 

γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι.  

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη υγρασία του.  

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. 

  Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία ημέρα πριν 

την παράδοση. 

 

 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ-TEMAXIA. 

 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, 

γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι. Το παρασκεύασμα πρέπει 

να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη 

υγρασία του.  

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.  

 Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία ημέρα πριν την 

παράδοση. 

 Το κάθε ατομικό τεμάχιο βασιλόπιτας θα έχει βάρος περίπου 

100 γραμμάρια και θα είναι συσκευασμένο με ειδικό για 

τρόφιμα περιτύλιγμα. 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ – 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ - 

ΜΙΚΡΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

(ΚΩΚΑΚΙΑ, EΚΛΕΡΑΚΙΑ, 

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.  

 Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 

κανονική και νόμιμη υγρασία του. 
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ΜΑΚΑΡΟΝ, 

ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ) 

 

 Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 

παράδοση.  

 Θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά για τρόφιμα χάρτινα 

κουτιά.  

 Το κάθε κιλό μελομακάρονα και κουραμπιέδες θα περιέχει 

περίπου 20 με 25 τεμάχια. 

 Το κάθε κιλό μακαρόν και αμυγδαλωτά θα περιέχει περίπου 35 

με 40 τεμάχια. 

ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ  

 

 Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Θα 

παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά για τρόφιμα χάρτινα 

κουτιά.  

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   (Χ.Τ) ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ –ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 
CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 
Αλάτι (συσκ. πλαστική φιάλη 
750gr) ΤΕΜ. 500 1,20 

600,00 

2 Αλάτι ημίχονδρο (συσκ.1kgr) ΤΕΜ. 500 1,05 525,00 

3 Αλεύρι  τύπου φαρίνα (500gr) ΤΕΜ. 1.500 0,70 1.050,00 

4 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1kgr) ΤΕΜ. 800 0,90 720,00 

5 Αλεύρι καλαμποκιού(συσκ.1Kgr) ΤΕΜ. 40 1,20 48,00 

6 

Αμύγδαλα ολόκληρα ωμά 
ανάλατα με φλούδα (συσκευασία 
240-260gr) ΤΕΜ. 70 3,90 273,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Α.M:      36/2020  

Χαλάνδρι,        /05/2020 

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια Τροφίμων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 
Χαλανδρίου», πολυετούς δαπάνης. 

 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20,  
  Πάτημα Χαλανδρίου 

Ταχ. Κωδ. : 152 38   
Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056 
Φαξ : 210 6017091 
Email : preschooledu@halandri.gr 

mailto:preschooledu@halandri.gr
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7 Αραβοσιτέλαιο (συσκευασία 5lt) ΤΕΜ. 21 7,00 147,00 

8 Αυγά ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ (άνω των 55gr) ΤΕΜ. 40.000 0,50 
20.000,00 

9 

Βασιλικός αποξηραμένος 
(συσκευασία σε φακελάκι 50-
55gr) ΤΕΜ. 70 0,75 52,50 

10 
Βούτυρο φρέσκο τύπου 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (συσκ. 500gr) ΤΕΜ. 210 5,50 1.155,00 

11 
Βρώμη νιφάδες ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 1.100 1,50 1.650,00 

12 Γάλα φρέσκο 1lt. ΤΕΜ. 4.500 1,15 5.175,00 

13 

Γαρύφαλλο ολόκληρο  
(συσκευασία σε φακελάκι 15-
20gr) ΤΕΜ. 84 0,95 79,80 

14 
Γαρύφαλλο σκόνη  (συσκευασία 
σε φακελάκι 15-20gr) ΤΕΜ. 84 0,95 79,80 

15 
Γιαούρτι στραγγιστό πήρες 
(συσκευασία 1kgr) ΤΕΜ. 7.000 3,20 22.400,00 

16 
Δαφνόφυλλα  (συσκευασία σε 
φακελάκι 15-20gr) ΤΕΜ. 100 0,89 89,00 

17 
Δημητριακά ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ (συσκ. 
375gr) ΤΕΜ. 1.700 3,00 5.100,00 

18 
Δυόσμος τριμ.  (συσκευασία σε 
φακελάκι ή κουτί 50-55gr) ΤΕΜ. 70 1,30 91,00 

19 Ελιές Καλαμών(συσκευασία 1kgr) ΤΕΜ. 60 6,50 390,00 

20 Ζάχαρη άχνη (συσκευασία 400gr) ΤΕΜ. 70 0,70 49,00 

21 
Ζάχαρη καστανή ακατέργαστη 
(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 450 1,30 585,00 

22 
Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκευασία 
1kgr) ΤΕΜ. 500 0,82 410,00 

23 
Ζυμαρικό  πέννες (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 450 0,80 360,00 

24 
Ζυμαρικό αστράκι (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 300 0,80 240,00 

25 
Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο 
(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 1.500 0,80 1.200,00 

26 
Ζυμαρικό μακαρονάκι κοφτό 
(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 2.000 0,80 1.600,00 

27 
Ζυμαρικό μακαρόνι Ν.3 
(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 1.100 0,75 825,00 

28 
Ζυμαρικό πεπονάκι (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 300 0,85 255,00 

29 
Ζυμαρικό φιδές (συσκευασία 
250gr) ΤΕΜ. 70 0,60 42,00 

30 
Ζυμαρικό χυλοπιτάκι 
(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 1.500 1,80 2.700,00 
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31 Κακάο (συσκευασία 125gr) ΤΕΜ. 100 1,10 110,00 

32 
Κανέλλα ξύλο (συσκευασία σε 
φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 150 0,75 112,50 

33 
Κανέλλα σε σκόνη  (συσκευασία 
σε φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 200 0,90 

180,00 

34 
Καρυδόψιχα (συσκευασία 190-
200gr) ΤΕΜ. 70 3,00 210,00 

35 
Καφές ελληνικός (συσκευασία 
450-500gr) ΤΕΜ. 70 4,40 308,00 

36 
Καφές ελληνικός (συσκευασία 
980-990gr) ΤΕΜ. 70 9,25 647,50 

37 
Καφές φίλτρου (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 70 5,80 406,00 

38 
Κύμινο σκόνη  (συσκευασία σε 
φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 70 0,95 66,50 

39 
Μαγιά ξηρή  (φακελάκια 3 τεμ. 
των 8-9gr) ΤΕΜ. 250 0,65 162,50 

40 
Μαργαρίνη soft ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
(συσκ. 500gr) ΤΕΜ. 1.100 3,55 3.905,00 

41 Μαστίχα άρωμα (συσκ. 10gr) ΤΕΜ. 49 1,80 88,20 

42 
Μέλι θυμαρίσιο (συσκευασία 
920gr-1kgr) ΤΕΜ. 1.000 8,00 8.000,00 

43 Μουστάρδα (συσκ.500gr.) ΤΕΜ. 20 1,40 28,00 

44 
Μοσχοκάρυδο (συσκευασία σε 
φακελάκι 25-30gr) ΤΕΜ. 70 1,65 115,50 

45 
Μπαχάρι σκόνη (συσκευασία σε 
φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 70 0,70 49,00 

46 
Μπισκότα βρώμης (συσκευασία 
150-200gr) ΤΕΜ. 2.000 1,20 2.400,00 

47 Νερό  εμφιαλωμένο 1,5 LIT. ΤΕΜ. 420 0,40 168,00 

48 Ξύδι πλαστική φιάλη 350-400ml ΤΕΜ. 700 0,60 420,00 

49 
Πελτές ντομάτας (συσκ. 400-
410gr) ΤΕΜ. 700 1,10 770,00 

50 
Πιπέρι τριμμένο (συσκευασία σε 
φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 350 1,20 420,00 

51 Πλιγούρι (συσκ.500gr) ΤΕΜ. 650 1,00 650,00 

52 
Ρεβίθια μέτρια αποφλοιωμένα 
(συσκευασία 500gr)ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΜ. 1.400 2,65 3.710,00 

53 
Ρίγανη (συσκευασία σε φακελάκι 
50gr) ΤΕΜ. 350 0,90 315,00 

54 Ρύζι γλασσέ (συσκευασία 1000gr) ΤΕΜ. 1.800 2,20 3.960,00 

55 
Ρύζι καρολίνα (συσκευασία 
1000gr) ΤΕΜ. 1.500 2,30 3.450,00 
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56 
Ρύζι τύπου Αμερικής Parboiled 
(συσκευασία 1000gr) ΤΕΜ. 1.700 2,50 4.250,00 

57 Σιμιγδάλι χονδρό (συσκ. 500 gr) ΤΕΜ. 300 0,80 240,00 

58 Σιμιγδάλι ψιλό (συσκ. 500 gr) ΤΕΜ. 300 0,80 
240,00 

59 

Σκόνη μαγειρικής - 
Νισεστές/άμυλο αραβοσίτου 
(συσκ. 400-500gr) ΤΕΜ. 49 0,80 39,20 

60 
Σκόνη μαγειρικής corn flour 
(συσκευασία 200gr) ΤΕΜ. 500 0,80 400,00 

61 
Σκόνη μαγειρικής Μπέικιν 
Πάουντερ (συσκευασία 200gr) ΤΕΜ. 150 1,00 150,00 

62 
Σουσάμι (συσκ. σε φακελάκι 
100gr) ΤΕΜ. 190 0,90 171,00 

63 
Σταφίδες μαύρη (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ) 
(συσκευασία 250gr) ΤΕΜ. 70 1,95 136,50 

64 
Σταφίδες ξανθιά (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ) 
(συσκευασία 250gr) ΤΕΜ. 100 1,75 175,00 

65 
Ταχίνι σκέτη ,ολικής , κακάο 
(συσκ. 900gr) ΤΕΜ. 700 6,50 4.550,00 

66 

Τοματοχυμός κλασικός 
συμπυκνωμένος (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 5.000 0,60 3.000,00 

67 
Τσάι βουνού (κουτί 10 φακ. 
συσκ.50 gr) ΤΕΜ. 100 0,85 85,00 

68 Τσάι μαύρο (κουτί με 10 τεμ.) ΤΕΜ. 70 0,85 59,50 

69 
Τυρί - Ανθότυρο συσκευασία 
500gr ΤΕΜ. 500 4,00 2.000,00 

70 
Τυρί  Κεφαλοτύρι Τριμμένο . 
(συσκ. 500gr) ΤΕΜ. 1.000 5,00 5.000,00 

71 Τυρί για τόστ - ΚΑΣΕΡΙ σε φέτες KGR 800 7,90 6.320,00 

72 
Τυρί ημίσκληρο ΚΑΣΕΡΙ  σε συσκ. 
φρατζόλα KGR 1.000 7,50 7.500,00 

73 Τυρί τύπου REGATO σκληρό KGR 250 7,20 1.800,00 

74 Τυρί φέτα τυποποιημένη KGR 1.500 7,50 11.250,00 

75 
Φακές ψιλές (συσκευασία 500gr) 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΜ. 3.200 2,30 7.360,00 

76 
Φασόλια ξερά μέτρια 
(συσκευασία 500gr)ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΜ. 1.800 3,00 5.400,00 

77 

Φρυγανιά ολικής άλεσης  
(συσκευασία 4 πακέτων των 
90γρ) ΤΕΜ. 1.600 1,80 2.880,00 

78 Φρυγανιά τρίμμα  (συσκ. 180gr) ΤΕΜ. 70 0,56 39,20 
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79 
Χαλβάς με βανίλια ,κακάο 
(συσκευασία 2,5kgr) ΤΕΜ. 30 18,00 540,00 

80 Χαμομήλι (κουτί με 10 τεμ) ΤΕΜ. 100 0,85 85,00 

81 
Χυμός πορτοκάλι φυσικός 
(συσκευασία 1lt ) ΤΕΜ. 300 1,20 360,00 

    

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 162.573,20 

    

ΦΠΑ 
13% 

21.134,52 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

183.707,72 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   (Χ.Τ) ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ –ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 
CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

82 
Βανίλια άρωμα (συσκευασία 5 
τεμ.) ΤΕΜ. 500 0,38 190,00 

83 Βαφή αυγών κόκκινη φακελάκι ΤΕΜ. 70 2,00 140,00 

84 Σόδα (μαγειρικής 350-400gr) ΤΕΜ. 140 1,16 162,40 

85 
Αναψυκτικό τύπου fanta 
πορτοκάλι-λεμονίτα (συσκ. 1,5lt) ΤΕΜ. 800 1,10 880,00 

    

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 1.372,40 

    

ΦΠΑ 
24% 329,38 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.701,78 
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ΟΜΑΔΑ 1:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   (Π.Ε) ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1 
 

CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 
 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

86 Αρακάς κατεψυγμένος (1kgr) ΤΕΜ. 1.200 1,50 1.800,00 

87 Αυγά  Α΄ ποιότητας (των 53-63gr) ΤΕΜ. 8.973 0,14 1.256,22 

88 
Ελαιόλαδο γνήσιο Έξτρα παρθένο 
(συσκευασία 5lt) ΤΕΜ. 791 20,58 16.278,78 

89 Καλαμπόκι  κατ/γμένο (1 kgr) ΤΕΜ. 80 1,71 136,80 

90 
Φασολάκια στρογγυλά κατ/γμενα 
(1kgr) ΤΕΜ. 240 1,50 360,00 

91 
Φασολάκια πλατιά κατ/γμενα 
(1kgr) ΤΕΜ. 500 1,55 775,00 

    

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 20.606,80€ 

    

ΦΠΑ 

13% 2.678,88€ 

    

ΣΥΝΟΛΟ 23.285,68€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ - 1 (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ  1.1+1.2+1.3) 208.695,18€ 

 

1 Η τιμή μονάδας των ειδών της υποομάδας 1.3 – διαμορφώθηκε βάσει των ακόλουθων Δελτίων 

Πιστοποίησης Τιμών με τα υπ’αριθμ 1200/03-02-2020 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ», 1204/03-02-2020 «ΑΥΓΑ» 

και 1201/03-02-2020 «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ».   
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ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   (Χ.Τ) ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ –ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 

CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 
 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
(συσκ/σια 1 Klg) ΤΕΜ. 17.000 1,00 17.000,00€ 

2 Αλάτι(συσκ. πλαστική φιάλη 750 gr) ΤΕΜ. 500 1,50 750,00 

3 Αραβοσιτέλαιο(συσκευασία 5 lt) ΤΕΜ. 50 8,50 425,00 

4 Γάλα Εβαπορέ 7,5% λιπαρά,400 γρ. ΤΕΜ. 50.750 0,75 38.062,50 

5 
Γαρύφαλλο σκόνη (συσκευασία σε 
φακελάκι 15-20gr) ΤΕΜ. 100 0,95 95,00 

6 
Δαφνόφυλλα(συσκευασία σε 
φακελάκι 15-20gr) ΤΕΜ. 100 0,89 89,00 

7 
Δυόσμος τριμ.(συσκευασία σε 
φακελάκι ή κουτί 15-20gr.) ΤΕΜ. 100 1,30 130,00 

8 
Ζάχαρη  λευκή ψιλή συσκ.(1.000 
γρ) ΤΕΜ. 16.850 0,82 13.817,00 

9 
Ζυμαρικό πέννες (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 1.000 0,90 900,00 

10 
Ζυμαρικό κριθαράκι  (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 23.300 0,85 19.805,00 

11 
Ζυμαρικό μακαρονάκι κοφτό 
(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 23.300 0,85 19.805,00 

12 
Ζυμαρικό μακαρόνι Ν.3 
(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 300 0,75 225,00 
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13 
Ζυμαρικά μακαρόνια No 6 
(συσκ/σια 500 γρ.) ΤΕΜ. 25.000 0,75 18.750,00 

14 
Κανέλλα σε σκόνη  (συσκευασία σε 
φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 100 0,90 90,00 

15 
Κύμινο σκόνη  (συσκευασία σε 
φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 100 0,95 95,00 

16 
Μαργαρίνη soft ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
(συσκ. 500gr) ΤΕΜ. 200 3,55 710,00 

17 
Μοσχοκάρυδο (συσκευασία σε 
φακελάκι 25-30gr) ΤΕΜ. 100 1,65 165,00 

18 
Μπαχάρι σκόνη (συσκευασία σε 
φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 100 0,70 70,00 

19 Ξύδι πλαστική φιάλη 350-400ml ΤΕΜ. 400 0,60 240,00 

20 Πελτές ντομάτας (συσκ. 400-410gr) ΤΕΜ. 100 1,10 110,00 

21 
Πιπέρι τριμμένο (συσκευασία σε 
φακελάκι 50gr) ΤΕΜ. 100 1,20 120,00 

22 
Ρεβύθια μέτρια (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 200 1,80 360,00 

23 
Ρίγανη (συσκευασία σε φακελάκι 
50gr) ΤΕΜ. 100 0,90 90,00 

24 Ρύζι γλασσέ (συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 1.000 1,20 1.200,00 

25 
Ρύζι τύπου μπονέτ (συσκ/σια 500 
γρ) ΤΕΜ. 21.500 1,20 25.800,00 

26 
Σκόνη μαγειρικής - Νισεστές/άμυλο 
αραβοσίτου (συσκ. 400-500gr) ΤΕΜ. 100 0,80 80,00 

27 
Σκόνη μαγειρικής Μπέικιν 
Πάουντερ (συσκευασία 200gr) ΤΕΜ. 50 1,00 50,00 

28 

Τοματοχυμός κλασικός 
συμπυκνωμένος (συσκευασία 
500gr) ΤΕΜ. 18.100 0,60 10.860,00 

29 
Τυρί  Κεφαλοτύρι Τριμμένο . (συσκ. 
500gr) ΤΕΜ. 500 6,00 3.000,00 

30 Φακές ψιλές (συσκ/σια 500 γρ) ΤΕΜ. 18.400 1,25 23.000,00 

31 Φασόλια ξερά (συσκευασία 500 γρ) ΤΕΜ. 18.400 1,45 26.680,00 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 
222.573,50€ 

    

ΦΠΑ 13% 
28.934,56€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
251.508,06€ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   (Χ.Τ) ΜΕ ΦΠΑ 24% 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ –ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 

CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 
 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

32 
Σόδα (μαγειρικής 350-400gr) TEM. 50 1,16 58,00 

 

  

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 58,00€ 

 

  

 

ΦΠΑ 24% 13,92€ 

    

ΣΥΝΟΛΟ 71,92€ 
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ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.3  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – Π.Ε. με ΦΠΑ 13% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ2 

CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

33 Αρακάς κατεψυγμένος (1kgr) ΤΕΜ. 1.200 
1,50  

1.800,00 

34 

Αυγά  Α΄ ποιότητας (των 53-

63gr) ΤΕΜ. 1.000 0,14  140,00 

35 

Φασολάκια πλατιά κατ/γμενα 

(1kgr) ΤΕΜ. 1.200 1,55  1.860,00 

36 

Ελαιόλαδο ΕΞΤΡΑ (συσκευασία 

1lt) ΤΕΜ. 22.000 4,60  101.200,00 

        
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 105.000,00€ 

         ΦΠΑ 13% 13.650,00€ 

          
ΣΥΝΟΛΟ 118.650,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ - 2.1+2.2+2.3)  370.229,98 € 

 

 

 

 

                                                           

2 Η τιμή μονάδας των ειδών της υποομάδας 2.3 – διαμορφώθηκε βάσει των ακόλουθων Δελτίων 

Πιστοποίησης Τιμών με τα υπ’αριθμ 1200/03-02-2020 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ», 1204/03-02-2020 

«ΑΥΓΑ» και 1201/03-02-2020 «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ».   
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ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- 

ΚΑΠΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.1   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -  Χ.Τ. με ΦΠΑ 13%  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  

CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 Αλάτι πλαστική φιάλη 750gr TEM 9 1,50 13,50 

2 

Γιαούρτι στραγγιστό 2% 

λιπαρά 200gr ΤΕΜ. 4.500 1,25 5.625,00 

3 

Επιδόρπιο ρυζόγαλο συσκ. 

(160 - 180gr) ΤΕΜ. 4.500 0,80 3.600,00 

4 

Ζάχαρη λευκή ψιλή 

(συσκευασία 1kgr) ΤΕΜ. 450 0,82 369,00 

5 

Κακάο σε σκόνη (συσκευασία 

125gr) ΤΕΜ. 45 1,10 49,50 

6 

Κανέλλα σε σκόνη  

(συσκευασία σε φακελάκι 

50gr) TEM 9 0,90 8,11 

7 

Καφές ελληνικός (συσκευασία 

980-990gr) ΤΕΜ. 450 9,25 4.162,50 

8 

Καφές φίλτρου (συσκευασία 

500gr) ΤΕΜ. 210 5,80 1.218,00 

9 

Κομπόστα ροδάκινο 

(συσκευασία 850gr) ΤΕΜ. 1.500 1,45 2.175,00 

10 

Κριτσίνια σίτου με σουσάμι 

των 250 - 300gr ΤΕΜ. 300 1,50 450,00 

11 

Μέλι ατομικές μερίδες των 25- 

30gr ΤΕΜ. 6.000 0,25 1.500,00 

12 

Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ 

(συσκ. 250gr) ΤΕΜ. 1.500 1,12 1.680,00 
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13 

Νερό  φυσικό μεταλλικό  500 

ml ΤΕΜ. 3.000 0,25 750,00 

14 

Ξύδι σε πλαστική φιάλη 350-

400ml TEM 9 0,60 5,40 

15 

Πιπέρι μαύρο σε σκόνη 

γυάλινη συσκευασία των 40gr TEM 9 2,08 18,72 

16 

Συμπυκνωμένος χυμός λεμόνι 

1lt ΤΕΜ. 900 2,20 1.980,00 

17 

Συμπυκνωμένος χυμός 

πορτοκάλι 1lt ΤΕΜ. 900 1,70 1.530,00 

18 
Τσάι βουνού (κουτί 10 φακ 

50gr) 
ΤΕΜ. 210 

0,85 178,50 

19 
Τσάι μαύρο (κουτί 10 φακ 

συσκ.50gr) 
ΤΕΜ. 150 

0,85 127,50 

20 Τσάι πράσινο (κουτί 20 φακ ) ΤΕΜ. 150 1,75 262,50 

21 

Φρουί Ζελέ (συσκευασία 

2φακΧ100gr = 200gr) με γεύση 

φράουλα ή ανανά 

ΤΕΜ. 900 

1,05 945,00 

22 
Φρυγανιά σίτου (συσκευασία 

πακ.125 γρ.Χ4=500gr) 
ΤΕΜ. 1.050 

1,30 1.365,00 

23 Χαμομήλι (κουτί 10 φακ 50gr) ΤΕΜ. 210 0,85 178,50 

   

  

    

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 28.191,73€ 

    ΦΠΑ  13% 3.664,92€ 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  31.856,65€ 
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ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- 

ΚΑΠΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.2  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -  Χ.Τ. με ΦΠΑ 24% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  

CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

24 

Αναψυκτικό τύπου coca cola 

(συσκ. 1,5lt) ΤΕΜ. 150 
1,20 

180,00 

25 

Αναψυκτικό τύπου fanta πορτοκ.-

λεμονίτα (συσκ. 1,5lt) ΤΕΜ. 150 1,10 165,00 

26 

Αναψυκτικό τύπου sprite (συσκ. 

1,5lt) ΤΕΜ. 150 1,10 165,00 

27 Βαφή αυγών κόκκινη φακελάκι ΤΕΜ. 24 2,00 48,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

558,00€ 

        ΦΠΑ 24% 133,92€ 

          
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
691,92€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 62 από 79 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- 

ΚΑΠΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.3  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -  Π.Ε. με ΦΠΑ 13% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ3 

CPV:15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

28 

Αυγά  Α΄ ποιότητας (των 53-

63gr) 
ΤΕΜ. 1.350 0,14 189,00 

    

  

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 189,00€ 

     

  

ΦΠΑ 13% 24,57€ 

      

  

ΣΥΝΟΛΟ 213,57€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3  (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 3.1+3.2+3.3) 

 

32.762,14€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Η τιμή μονάδας των ειδών της υποομάδας 3.3 – διαμορφώθηκε βάσει των ακόλουθων Δελτίων 

Πιστοποίησης Τιμών με τα υπ’αριθμ. 1204/03-02-2020 «ΑΥΓΑ».   
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ΟΜΑΔΑΣ 4: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ4 

CPV: 15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 
Βακαλάος φιλέτο (Χωρίς 

κόκκαλο) KGR 700 5,30 3.710,00 

2 Πέρκα φιλέτο κατεψυγμένο KGR 2.500 7,07 17.675,00 

3 Γλώσσα φιλέτο KGR 1.200 6,19 7.428,00 

    

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 28.813,00€ 

    

ΦΠΑ  13% 3.745,69€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 32.558,69€ 

 

 

 

                                                           

4 Η τιμή μονάδας των ειδών της Ομάδας 4 – διαμορφώθηκε βάσει του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών του 

υπ’αριθμ 1203/03-02-2020 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ»   
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ΟΜΑΔΑΣ 5: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΜΕ ΦΠΑ 13%  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ5 

CPV: 15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 
Βακαλάος φιλέτο (Χωρίς 

κόκκαλο) 
KGR 4.200 5,30 22.260,00 

2 Πέρκα φιλέτο κατεψυγμένο KGR 4.200 7,07 29.694,00 

    

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 51.954,00€ 

    

ΦΠΑ 13% 6.754,02€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 58.708,02€ 

 

 

                                                           

5 Η τιμή μονάδας των ειδών της Ομάδας 5 – διαμορφώθηκε βάσει του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών του 

υπ’αριθμ 1203/03-02-2020 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ»   
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ΟΜΑΔΑΣ 6: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6 

CPV: 03221200-8 Οπωροκηπευτικά  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

  ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 

  

    

1 
Αγγούρια  ΤΕΜ. 3.500 0,70 2.450,00 

2 Άνιθος δέμα 100 γρ. ΔΕΜ.  500 0,61 305,00 

3 Δυόσμος 100 γρ. ΔΕΜ.  200 0,80 160,00 

4 Καρότα KGR  3.000 0,70 2.100,00 

5 Κολοκυθάκια KGR  700 1,32 924,00 

6 Κουνουπίδι ΕΓΧΩΡΙΟ KGR  700 1,45 1.015,00 

7 Κρεμμυδάκια φρέσκα KGR  500 2,12 1.060,00 

8 Κρεμμύδια ξερά KGR  3.800 0,79 3.002,00 

9 Λάχανο KGR  2.000 0,40 800,00 

10 Λεμόνια  KGR  2.000 1,05 2.100,00 

11 Μαϊντανός 100 γρ. ΔΕΜ.  800 0,40 320,00 

12 Μαρούλια  ΤΕΜ.  2.500 0,70 1.750,00 

13 Μελιτζάνες φλάσκες KGR  300 2,20 660,00 

                                                           

6 Η τιμή μονάδας των ειδών της Ομάδας 6 – διαμορφώθηκε βάσει των ακόλουθων Δελτίων 

Πιστοποίησης Τιμών με τα υπ’αριθμ 1280/05-02-2020 «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ και  1545/01/08/2019»    
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14 Μπρόκολο KGR  600 2,20 1.320,00 

15 Ντομάτες Α' ποιότητας KGR  3.000 1,32 3.960,00 

16 Πατάτες ΕΓΧΩΡΙΕΣ KGR  20.000 0,61 12.200,00 

17 Παντζάρια KGR  400 1,01 404,00 

18 Πιπεριές Κέρατα KGR  100 1,76 176,00 

19 Πιπεριές Στρογγυλές KGR  700 1,76 1.232,00 

20 Πράσσο KGR  500 1,05 525,00 

21 Σέλερι KGR  200 1,23 246,00 

22 Σέλινο KGR  500 1,23 615,00 

23 Σκόρδα ΤΕΜ. - ΚΕΦ.  700 0,27 189,00 

24 Σπανάκι  KGR  1.600 1,94 3.104,00 

25 

Φασολάκια ΤΣΑΟΥΛΙΑ 

(στρογγυλά) KGR  400 3,54 1.416,00 

26 Φασολάκια ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ KGR  700 3,54 2.478,00 

  ΦΡΟΥΤΑ       0,00 

27 Αχλάδια ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΓΧ. KGR  2.000 1,32 2.640,00 

28 Βερύκοκα KGR  700 1,32 924,00 

29 Καρπούζι KGR  2.000 0,35 700,00 

30 Μανταρίνια ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ KGR  700 1,05 735,00 

31 Μήλα ΣΤΑΡΚΙΝ Α ΠΟΙΟΤ.ΕΓΧ. KGR  3.000 1,02 3.060,00 

32 Μπανάνες  KGR  5.000 1,15 5.750,00 
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33 Πεπόνια KGR  800 0,70 560,00 

34 Πορτοκάλια ΦΑΓΗΤΟΥ KGR  3.000 0,58 1.740,00 

35 Πορτοκάλια ΧΥΜΟΥ KGR  1.000 0,40 400,00 

36 Ροδάκινα KGR  1.000 1,06 1.060,00 

         ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 62.080,00€ 

        ΦΠΑ 13% 8.070,40€ 

        

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  70.150,40€ 

 

 

 

 

 

 

 

6 Η τιμή μονάδας των ειδών της Ομάδας 6 – διαμορφώθηκε βάσει των ακόλουθων Δελτίων 

Πιστοποίησης Τιμών με τα υπ’αριθμ 1280/05-02-2020 «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ και  1545/01/08/2019»    
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ΟΜΑΔΑΣ 7: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 7 

CPV: 03221200-8 Οπωροκηπευτικά  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

  ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 

    

1 
Άνιθος δέμα 100 γρ. ΔΕΜ.  100 0,61 61,00 

2 Δυόσμος 100 γρ. ΔΕΜ.  100 0,80 80,00 

3 Καρότα KGR  1.000 0,70 700,00 

4 Κολοκυθάκια KGR  1.200 1,32 1.584,00 

5 Κουνουπίδι ΕΓΧΩΡΙΟ KGR  500 1,45 725,00 

6 Κρεμμυδάκια φρέσκα KGR  100 2,12 212,00 

7 Κρεμμύδια ξερά KGR  1.000 0,79 790,00 

8 Λεμόνια  KGR  320 1,05 336,00 

9 Μαϊντανός 100 γρ. ΔΕΜ.  100 0,40 40,00 

10 Ντομάτες Α' ποιότητας KGR  500 1,32 660,00 

11 Πατάτες ΕΓΧΩΡΙΕΣ KGR  2.000 0,61 1.220,00 

12 Πιπεριές Κέρατα KGR  100 1,76 176,00 

13 Πιπεριές Στρογγυλές KGR  100 1,76 176,00 

                                                           

7 Η τιμή μονάδας των ειδών της Ομάδας 7 – διαμορφώθηκε βάσει των ακόλουθων Δελτίων 

Πιστοποίησης Τιμών με τα υπ’αριθμ 1280/05-02-2020 «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ»    
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14 Σέλινο KGR  50 1,23 61,50 

15 Σκόρδα ΤΕΜ./ ΚΕΦ.  100 0,27 27,00 

      
  

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 6.848,50€ 

      
  ΦΠΑ 13% 890,31€ 

      
  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  7.738,81€ 

 

 

7 Η τιμή μονάδας των ειδών της Ομάδας 7 – διαμορφώθηκε βάσει των ακόλουθων Δελτίων 

Πιστοποίησης Τιμών με τα υπ’αριθμ 1280/05-02-2020 «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ»    
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ΟΜΑΔΑΣ 8: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%8  

CPV: 15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 

Κιμάς από κρέας  Νεαρού 

Μοσχαριού  χωρίς οστά (8-12 

μηνών) ΜΠΟΥΤΙ   KGR  4.000 8,84 35.360,00 

2 

Κρέας  Νεαρού Μοσχαριού  

χωρίς οστά (8-12 μηνών) 

ΜΠΟΥΤΙ  KGR  1.500 8,84 13.260,00 

3 Κοτόπουλο τύπου 65%  Α΄ KGR  6.000 2,12 12.720,00 

        

 ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 61.340,00€ 

        
ΦΠΑ  13% 7.974,20€ 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  69.314,20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Η τιμή μονάδας των ειδών της Ομάδας 8 – διαμορφώθηκε βάσει του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών 

υπ’αριθμ 1204/03-02-2020 «ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ».   
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ΟΜΑΔΑΣ 9: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%9  

CPV: 15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 

Κιμάς από κρέας  Νεαρού 

Μοσχαριού  χωρίς οστά (8-12 

μηνών) ΜΠΟΥΤΙ   KGR  5.500 8,84 48.620,00 

2 

Κρέας  Νεαρού Μοσχαριού  

χωρίς οστά (8-12 μηνών) 

ΜΠΟΥΤΙ  KGR  5.500 8,84 48.620,00 

3 Κοτόπουλο τύπου 65%  Α΄ KGR  4.000 2,12 8.480,00 

4 Κοτόπουλα μπούτια KGR  5.000 1,76 8.800,00 

      
  

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 114.520,00€ 

      
  ΦΠΑ  13% 14.887,60€ 

      
  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  129.407,60€ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 Η τιμή μονάδας των ειδών της Ομάδας 9 – διαμορφώθηκε βάσει του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών 

υπ’αριθμ 1204/03-02-2020 «ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ».   
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ΟΜΑΔΑΣ 10: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 10.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  

 CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας  

A/A  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 Κουλούρια Θεσσαλονίκης ΤΕΜ. 6.000 0,50 3.000,00 

2 Ψωμί ολικής άλεσης KGR 10.000 1,60 16.000,00 

3 

Ψωμί φρέσκο τόστ φόρμας 

ολικής άλεσης (συσκευασία 

400-450 gr) 

ΤΕΜ. 2.000 1,50 3.000,00 

      

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 22.000,00€ 

      

  ΦΠΑ 13% 2.860,00€ 

      

  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  24.860,00€ 
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ΟΜΑΔΑΣ 10: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 10.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  

CPV: 15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

A/A  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 Βασιλόπιτα KGR  40 8,06 322,40 

2 

Βασιλόπιτα σε ατομική 

σφραγισμένη διαφανή 

συσκευασία(100 gr.) KGR  30 8,06 241,80 

3 Παγωτίνια  
KGR  150 9,00 1.350,00 

        

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

1.914,20€ 

        ΦΠΑ 13% 248,85€ 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
2.163,05€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 10.1+10.2) 
27.023,05€ 
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ΟΜΑΔΑΣ 11: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΑ ΚΑΠΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 11.1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13% 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  

CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 Τυροπιτάκια KGR 180,00 9,68 1.742,40 

2 Λουκανικοπιτάκια KGR 180,00 9,68 1.742,40 

        ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.484,80€ 

        ΦΠΑ 13% 453,02€ 

      
  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.937,82€ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑΣ 11: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΑ ΚΑΠΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 11.2  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - Χ.Τ. με ΦΠΑ 13% 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 CPV: 15842300-5 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ         

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1 
Βασιλόπιτα  KGR  15 8,06 120,90 
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2 

Βασιλόπιτα σε ατομική 

σφραγισμένη διαφανή 

συσκευασία(100 gr.) KGR  150 8,06 1.209,00 

3 Κουραμπιέδες  KGR  75 9,27 695,25 

4 Μελομακάρονα  KGR  75 8,87 665,25 

5 

Μικρά γλυκίσματα (κωκάκια-

εκλεράκια) KGR  90 9,68 871,20 

6 

Μικρά γλυκίσματα (Mακαρόν-

αμυγδαλωτά) KGR  90 11,00 990,00 

7 

Τσουρεκάκι σε ατομική 

σφραγισμένη διαφανή 

συσκευασία (250-300gr) KGR  180 9,00 1.620,00 

        
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
6.171,60€ 

        ΦΠΑ 13% 802,31€ 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
6.973,91€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11- ΚΑΠΗ  (ΥΠΟΟΜΑΔΑ 11.1 + 11.2) 10.911,73€ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΕΣ                                                   ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (€) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ 1                                                         
ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
για Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 162.573,20 € 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 21.134,52 € 

- Χ.Τ. - με ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  183.707,72 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2    ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.372,40 € 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΦΠΑ  24% 329,38 € 

- Χ.Τ. - με ΦΠΑ 24%   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.701,78 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 20.606,80 € 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΦΠΑ  13% 2.678,88 € 

- Ποσοστό Έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  23.285,68 € 

ΟΜΑΔΑ 2                                              
ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
για τη Δ/νση 
Κοινωνικής 
Μέριμνας – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 222.573,50 € 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 28.934,56 € 

- Χ.Τ.- με ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  251.508,06 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 58,00 € 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΦΠΑ  24% 13,92 € 

- Χ.Τ. - με ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  71,92 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.3  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 105.000,00 € 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 13.650,00 € 

- Ποσοστό Έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  118.650,00 € 
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ΟΜΑΔΑ 3                                             
ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
για τη Δ/νση 
Κοινωνικής 

Μέριμνας – ΚΑΠΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 28.191,73 € 

 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΦΠΑ  13% 3.664,92 € 

- Χ.Τ.- με ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  31.856,65 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.2  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 558,00 € 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΦΠΑ  24% 133,92 € 

- Χ.Τ.- με ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  691,92 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.3  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 189,00 € 

- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 24,57 € 

- Ποσοστό Έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  213,57 € 

ΟΜΑΔΑ 4 

 Ποσοστό Έκπτωσης                                
με ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 28.813,00 € 

ΕΙΔΗ 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ για 

τη Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΦΠΑ  13% 3.745,69 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  32.558,69 € 

      

ΟΜΑΔΑ 5 

 Ποσοστό Έκπτωσης                                
με ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 51.954,00 € 

ΕΙΔΗ 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ για 

τη Δ/νση 
Κοινωνικής 
Μέριμνας– 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

ΦΠΑ  13% 6.754,02 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  58.708,02 € 

ΟΜΑΔΑ 6 

 Ποσοστό Έκπτωσης                                
με ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 62.080,00 € 

ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

για τη Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ  

ΦΠΑ  13% 8.070,40 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  70.150,40 € 
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ΟΜΑΔΑ 7 

Ποσοστό Έκπτωσης                                
με ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.848,50 € 

ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

για τη Δ/νση 
Κοινωνικής 
Μέριμνας – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

ΦΠΑ  13% 890,31 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  7.738,81 € 

      

    

ΟΜΑΔΑ 8  

 Ποσοστό Έκπτωσης                                
με ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 61.340,00 € 

ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ για 

τη  Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΦΠΑ  13% 7.974,20 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  69.314,20 € 

      

    

ΟΜΑΔΑ 9 

 Ποσοστό Έκπτωσης                                
με ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 114.520,00 € 

ΕΙΔΗ  
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ για 

τη Δ/νση 
Κοινωνικής 
Μέριμνας –  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

ΦΠΑ  13% 14.887,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  129.407,60 € 

    

ΟΜΑΔΑ 10 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 10.1  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 22.000,00 € 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΦΠΑ  13% 2.860,00 € 

για τη Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

- Χ.Τ. - με ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  24.860,00 € 

      

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 10.2  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.914,20 € 
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-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 248,85 € 

- Χ.Τ. - με ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.163,05 € 

      

 
   

ΟΜΑΔΑ 11 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 11.1  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.484,80 € 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  
- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΦΠΑ  13% 453,02 € 

για τη  Δ/νση 
Κοινωνικής 

Μέριμνας  – ΚΑΠΗ 

- Χ.Τ. - με ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.937,82 € 

      

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 11.2  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.171,60 € 

-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΦΠΑ  13% 802,31 € 

- Χ.Τ. - με ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.973,91 € 

      

  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 13% 898.260,33€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 24% 1.988,40€ 

ΦΠΑ 13% 116.773,85€ 

ΦΠΑ 24% 477,22€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.017.499,80€ 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 


