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«Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών  του Νομικού
Προσώπου και  φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού
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Συνημμένα:
TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ -ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
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ΜΑΡΤΙΟΣ    2019

CPV: 15 13 00  00-8     «Προϊόντα κρέατος»
03 22 12 00 -8    «Οπωροκηπευτικά»,
15 33 11  70-9    «Κατεψυγμένα  Λαχανικά»
15 22 10  00-3    «Κατεψυγμένα  Ψάρια»
15 80 000 0-6      «Διάφορα προϊόντα διατροφής»
15 61 25  00-6     «Προϊόντα Αρτοποιίας»,  
15 51 11  00-4     «Παστεριωμένο Γάλα»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

121.101,85 χωρίς το ΦΠΑ

16.778,88 ΦΠΑ 13% & 24%

137.880,73 με το Φ. Π. Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ  18/03/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2019

 «Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των
παιδικών σταθμών  του Νομικού Προσώπου
και  φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του
εργατοτεχνικού  προσωπικού  του  Δήμου

Τριφυλίας  2019 - 2020»

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της  προμήθειας  ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των
δημοτικών  παιδικών  σταθμών  και  του  ΚΑΠΗ  του  Νομικού  Προσώπου:  «Φορέας  Κοινωνικής  Προστασίας-
Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» καθώς και  η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του
εργατοτεχνικού προσωπικού του  Δήμου Τριφυλίας συνολικού  προϋπ/σμού  121.101,85 € εκτός του ΦΠΑ,
16.778,88  € Φ.Π.Α ,  ήτοι 137.880,73  συμπ/νου του Φ.Π.Α., ως εξής : 

Α/Α Κ.Α.Ε. Είδος Προμήθειας Ενδεικτική Δαπάνη
 με ΦΠΑ

1.

60.6481.21-60.6481.22-60.6481.23-60.6481.24
60.6481.25-60.6481.26-60.6481.27-60.6481.28
60.6481.29-60.6481.30-60.6481.31-60.6481.32
10.6481.01-60.6481.33-60.6481.34- 60.6481.35-
60.6481.36-60.6481.37,60.6481.38,60.6481.39-
60.6481.40-10.6481.02

Τρόφιμα για τις ανάγκες των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του Φορέας 
Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-
Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας

87.912,13 €

2. 10.6063.01-15.6063.01-20.6063.01-
30.6063.01-35.6063.01-45.6063.01

Φρέσκο γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
του  Δήμου, σαν πρόσθετη παροχή σε είδος, 
σύμφωνα με την αρ. 53361/2-10-2006 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-06).

49.968,60 €

ΣΥΝΟΛΟ
:

137.880,73  €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου και του Δήμου οικον. έτους 2019 και 2020
όπως αναλυτικά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες: 

Α) ΓΙΑ τον  «Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας»

Φορέας Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου
Τριφυλίας

Κ.Α. 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ  Κ.Α.
60.6481.21 4.640,80 € 1.740,31 € 6.381,11 €
60.6481.22 4.696,69 € 1.761,26 € 6.457,95 €
60.6481.23 4.363,85 € 1.636,45 € 6.000,30 €
60.6481.24 1.150,54 € 431,46 € 1.582,00 €
60.6481.25 4.089,78 € 1.533,67 € 5.623,45 €
60.6481.26 2.558,73 € 959,53 € 3.518,26 €
60.6481.27 4.754,21 € 1.782,84 € 6.537,05 €
60.6481.28 998,92 € 374,60 € 1.373,52 €
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60.6481.29 6.785,49€ 2.544,57 € 9.330,06 €
60.6481.30 7.103,38 € 2.663,75 € 9.767,13 €
60.6481.31 10.017,22 € 3.756,47 € 13.773,69 €
60.6481.32 2.264,80 € 849,31 € 3.114,11 €
10.6481.01 548,48 € 205,68 € 754,16 €

60.6481.33 1.338,74 € 502,03 € 1.840,77 €
60.6481.34 843,18 € 316,20 € 1.159,38 €
60.6481.35 1.476,80 € 553,81 € 2.030,61 €

60.6481.36 407,62 € 152,86 € 560,48 €

60.6481.37 2.008,58 € 753,22 € 2.761,80 €
60.6481.38 1.084,18 € 406,58 € 1.490,76 €
60.6481.39 1.975,20 € 740,70 € 2.715,90 €
60.6481.40 666,50 € 249,94 € 916,44 €
10.6481.02 162,32 € 60,88 € 223,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ

63.936,01 € 23.976,12 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2019-2020 87.912,13 €

Β) ΓΙΑ τον  Δήμο Τριφυλίας

  

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις:
- του  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ.

Α΄)
- του  Ν. 3463/06 
- της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), που κυρώθηκε με

το                 
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18). 
- του Ν.4155/2013 (120A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις» 

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης της προμήθειας θα γίνει  με  Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
κάτω των ορίων  και  κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής ανά Ομάδα ή Τμήμα, που θα δοθεί υπολογιζόμενη:

-με  ποσοστό  έκπτωσης,  σε  ακέραιες  μονάδες, επί  τοις  εκατό  (%)στην  ημερήσια  λιανική  τιμή
πώλησης  και  όχι  πάνω  από  τις  τιμές  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού για  τα  είδη   Κρεοπωλείου,
Οπωροπωλείου, Αρτοποιείου   και 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Κ.Α. 2019 2020
ΣΥΝΟΛΑ ΚΑ
2019-2020 

10.6063.01 158,65 € 74,04 € 232,69 €

15.6063.01 1.781,78 € 831,50 € 2.613,28€

20.6063.01 24.432,41 € 11.401,79 € 35.834,20 €

30.6063.01 6.085,73 € 2.840,01€ 8.925,74 €

35.6063.01 1.342,44€ 626,47 € 1.968,91€

45.6063.01 268,49 € 125,29 € 393,78 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 34.069,50 € 15.899,10 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2019-2020 49.968,60 €
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               -με  τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας ή Τμήματος  για τα υπόλοιπα ε ίδη
Παντοπωλείου, Κατεψυγμένων ειδών και  φρέσκου  γάλακτος.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος .

Η  προμήθεια  αφορά  έξι  (6)  ομάδες   και  επιπλέον  υποδιαιρείται  σε  δέκα πέντε   (15)  Τμήματα,  όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α’.

Οι  συμμετέχοντες στην διαδικασία υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το
σύνολο  των  Τμημάτων  μίας  ή  περισσοτέρων  ομάδων,  είτε  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  μίας  ή
περισσοτέρων ομάδων.
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει:
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Από την υπογραφή της  και  για ένα έτος με δυνατότητας παράτασης έως δύο μηνών   και
ή  μέχρι εξάντλησης  των ποσοτήτων και κατά συνέπεια του συμβατικού ποσού.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ: Από την υπογραφή της  και  για ένα έτος με  δικαίωμα προαίρεσης δέκα τοις εκατό
(10%) και  δυνατότητας παράτασης έως δύο μηνών  και  ή   μέχρι  εξάντλησης   των ποσοτήτων και  κατά
συνέπεια του συμβατικού ποσού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

2.1  ΤΡΟΦΙΜΑ
 
Χρόνος  Παράδοσης: Η  παράδοση  θα  γίνεται  τμηματικά,  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  ανάγκες  των  δομών,
από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής. 
Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  κατόπιν έγγραφης εντολής ή τηλεφωνικά από το
Νομικό Πρόσωπο και εντός τριών (3) ημερών από την παραγγελία. Το ψωμί  θα παραδίδεται καθημερινά.
Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα 
με το άρθρο 221  του ν. 4412/2016.
ΙΙ.   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Ν.Π.
Για τις ανάγκες των σταθμών και με βάση το διαιτολόγιο και την μέγιστη δυναμικότητα βάσει των Φ.Ε.Κ.
Σύστασης:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ:
Δυναμικότητα: 70 Νήπια
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Δυναμικότητα: 70 Νήπια
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Δυναμικότητα: 70 Νήπια
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
Δυναμικότητα: 50 Νήπια
Για τις ανάγκες του Κ.Α.Π.Η. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ και με βάση των αριθμό των εγγεγραμμένων μελών -150 μέλη- .

2.2   ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Η  προμήθεια   φρέσκου  γάλακτος αφορά   τις  ανάγκες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  του    Δήμου
Τριφυλίας , για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών  σαν πρόσθετη παροχή σε είδος, σύμφωνα με την
αριθμ. 53361/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 36586/2007 (ΦΕΚ
1323/Β/30-07-2007)  και  31119/2008  (ΦΕΚ  990/Β/28-05-2008)  «Παροχή  μέσων  ατομικής  προστασίας  σε
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», N.4483/2017 και την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. 

Σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α.  53361/2-10-2006,  κάθε  εργαζόμενος,  στον  οποίο  παρέχονται  τα  μέσα  ατομικής
προστασίας, δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση.   

Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχούν για δώδεκα  (12)  μήνες: 
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 1 λίτρο/ημέρα * 22 ημέρες/μήνα * 12 μήνες =  264  λίτρα,
Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχούν για οκτώ  (8)  μήνες: 
1 λίτρο/ημέρα * 22 ημέρες/μήνα * 8 μήνες =  176  λίτρα,
Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχούν για τέσσερις (4)  μήνες: 
1 λίτρο/ημέρα * 22 ημέρες/μήνα * 4 μήνες =  88  λίτρα,

Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίσει ψυγεία σε (5-6) διαφορετικά σημεία του Δήμου ή όσα τελικά

απαιτηθούν,  χωρίς  καμία  οικονομική  επιβάρυνση,  για  την  τοποθέτηση  και  συντήρηση  του  προϊόντος.

Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί τα ψυγεία τακτικά  για την καλή λειτουργία αυτών με δικά του έξοδα. 

 Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται καθημερινά  από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης
και μέχρι τη λήξη αυτής. 
Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα 
με το άρθρο 221  του ν. 4412/2016.
ΙΙβ.   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

α/α Διεύθυνση

Άτ
ομ

α

Κλάδος/Ειδικότητα

Δικαιούμενη ποσότητα
ανά άτομο

(22ημ.*12μήν.*8μήνες
* 4μήνες)

Ενδεικτική
Ποσότητα
σε (λίτρα)

1. Διοικητικών Υπηρεσιών 1 ΥΕ 16 Καθαρίστρια 1 (5 ώρες) 13λ*12=156 156

2. Υπηρεσία Παιδείας &
Πολιτισμού 9

ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (5 Πλ. Απ.) 22λ*5*12=1320

1.752

ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (1-Μ.Α. 3,5h) 10λ*12=120

ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (2 -Μ.Α. 1,5h) 4λ*12=48

ΔΕ Μουσικών 22λ*12=264

3.
Υπηρεσία

καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού

57

ΥΕ16/Εργατών Καθαριότητας (22) 22*22*12=5808

12.584

ΔΕ29/Οδηγών Αυτοκινήτων (3) 22*3*12=792

ΥΕ16/Οδηγός Καθαριότητας (1) 22*12=264

ΔΕ29/Οδηγών Απορριμματοφόρου (3) 22*3*12=792

ΥΕ 16/Οδοκαθαριστών (1) 22*12=264

ΥΕ Καθαριστής (1) 22*12=264

ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (1) 22*12=264

ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας γενικών 
καθηκόντων (18 συμβασιούχοι 3Κ)

22*18*8=3168

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (3 
συμβασιούχοι της 3Κ)

22*3*4=264

ΔΕ 29 Οδηγών (2 συμβασιούχοι 3Κ) 22*2*4=176

ΔΕ Οδηγών (2) 22*2*12=528

30 Υπό πρόβλεψη (μόνιμο προσωπικό) 22*30*12=7920 7.920
20 Υπό πρόβλεψη Μέσω Ο.Α.Ε.Δ. 22*20*8=5280 3.520

4. Υπηρεσία Τεχνικών
έργων

18 ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (2) 22*2*12=528 4.752

ΔΕ29 Οδηγών (1) 22*12=264

ΔΕ  Χειριστών Γκρέιτερ (1) 22*12=264
ΔΕ  Χειριστών Χωματουργικών μηχανημάτων 
(1) 22*12=264

ΥΕ16/Εργατών Ηλεκτροφωτισμού (2) 22*2*12=528

ΔΕ Υδραυλικών-'Αρδευσης (1) 22*12=264
ΔΕ30 Τεχνικών Έργων (1) 22*12=264
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ΔΕ 28 Χειριστών Φορτωτή-Εκσκαφέα (1) 22*12=264

ΔΕ24/ΔΕ Ηλεκτρολόγων (4) 22*4*12=1056

ΥΕ/ΥΕ16 Εργατοτεχνικών (3) 22*3*12=792

ΔΕ 30 Υδραυλικών-Υδρονομέων (1) 22*12=264

5 Υπό πρόβλεψη Μέσω Ο.Α.Ε.Δ. 22*5*8=880 880
4 Υπό πρόβλεψη Εργατών Πυροπροστασίας 22*4*4=352 352

5. Υπηρεσία Πρασίνου 6

ΔΕ Δενδροκηπουρών (1) 22*12=264

1.320

ΔΕ 35 Κηπουρών (1) 22*12=264

ΥΕ16 Εργάτης Κήπων (2) 22*2*12=528

ΥΕ 16 Έργατης Κήπων & Δεντροστοιχιών (1) 22*12=264

6. Υπηρεσία
νεκροταφείων

1 ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου-Καθαριότητας 
(1) 22*12=264 264

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ: 151 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: 33.500

Ο  Αριθμός  των  ατόμων  υπολογίσθηκε  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία,  που  τηρεί  το  Τμήμα  Προσωπικού  &
Οργάνωσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση  σε 151 άτομα.       

Η ποσότητα (λίτρα) ανέρχεται, για  δώδεκα (12)  μήνες,  σε  33.500  λίτρα. 

Στο σύνολο των ατόμων περιλαμβάνεται και προσωπικό, που προβλέπεται να προσληφθεί με 8μηνη ή 4μηνη
σύμβαση εργασίας. 

Οι τελικές ποσότητες του φρέσκου γάλακτος, που θα καταναλωθεί τελικά,  θα καθοριστούν με βάση τις τότε
ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κυπαρισσία, 18 Μαρτίου 2019

Η Συντάξασα

Γεωργοπούλου Βασιλικη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κυπαρισσία, 18 Μαρτίου  2019

Η Προϊσταμένη 
Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών &

Προϋπολογισμού

Λαμπροπούλου Δήμητρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ειδών τροφίμων και φρέσκου γάλακτος ανέρχεται στο ποσό των
121.101,85 €   συν 16.778,88 € ΦΠΑ, ήτοι 137.880,73  € συμπ/νου του ΦΠΑ και αναλυτικά:   

Τρόφιμα:    76.881,85   €       εκτός  του  ΦΠΑ ,                 Φρέσκο γάλα:     44.220,00   €     εκτός  του  ΦΠΑ.
 Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και το Ν.Π.,  καθώς οι τελικές
ζητούμενες ποσότητες διαμορφώνονται σύμφωνα τις εκάστοτε ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών .

 
ΟΜΑΔΑ  Α: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ   CPV:15 51 11 00-4
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ΤΜΗΜΑ: 1 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ

Α/Α          ΕΙΔΟΣ Μον. Μέτρ. Ποσότητα

Τιμή

Δαπάνη  χωρίς ΦΠΑΜον.

1

Φρέσκο γάλα πλήρες σε λιπαρά (3,55%
με μέγιστη απόκλιση 0,5%) ή χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,55 %  με

μέγιστη απόκλιση 0,5%), όπως
περιγράφεται στις τεχνικές

προδιαγραφές.

λίτρα 33.500 1,2 40.200,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή στην τιμή μονάδος  

Άθροισμα 40.200,00 €

Δικαίωμα Προαίρεσης 10% 4.020,00 €
Άθροισμα  με Δικαίωμα  Προαίρεσης

10% 44.220,00 €

ΦΠΑ 13% 5.226,00 €

 Δικαίωμα Προαίρεσης 10% 522,60 €

Φ.Π.Α. με Δικαίωμα Προαίρεσης 10% 5.748,60 €

Σύνολο Τμήματος 1 ΟΜΑΔΑΣ Α
με Δικαίωμα Προαίρεσης 10% 49.968,60 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ   -CPV: 15612500-6-

ΤΜΗΜΑ 1:  ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Γαργαλιάνων

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ-
ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Άρτος χωριάτικος (500γρ) 1.600
τεμάχια 0,90 € 1.440,00 €

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.440,00 €

ΦΠΑ 13% 187,20 €
ΣΥΝΟΛΟ Α 1.627,20 €

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.
Κουλούρια σουσαμένια 
(Θεσσαλονίκης)

700 τεμάχια 0,60 € 420,00 €

2. Κουλούρια λαδιού (πορτοκαλιού,
κανέλλας κλπ) 20 κιλά 9,00 € 180,00 €

3. Κουλούρια  βουτύρου
(βουτήματα) 15 κιλά 9,00 € 135,00 €

4. Αυγοκούλουρα 20 κιλά 9,00 € 180,00 €

 
 

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 

ΣΥΝΟΛΟ 915,00 €

Φ.Π.Α 24% 219,60 €

ΣΥΝΟΛΟ Β 1.134,60 €

ΣΥΝΟΛΟ TMHMATOΣ 1 - ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ:
2.761,80 €

ΤΜΗΜΑ 2 :   ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Φιλιατρών

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ-
ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Άρτος χωριάτικος (500γρ) 1.400 τεμάχια 0,90 € 1.260,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ 1.260,00 €

ΦΠΑ 13% 163,80 €
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ΣΥΝΟΛΟ Α 1.423,80 €

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ-
ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Αυγοκούλουρα 6 κιλά 9,00 € 54,00 €

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 54,00 €

Φ.Π.Α 24% 12,96 €

ΣΥΝΟΛΟ Β 66,96 €

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 1.490,76 €

Κτίριο: ΚΑΠΗ Φιλιατρών

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ-
ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Κουλούρια λαδιού (πορτοκαλιού,
κανέλλας κλπ) 10 κιλά 9,00 € 90,00 €

2. Κουλούρια  βουτύρου
(βουτήματα) 5 κιλά 9,00 € 45,00 €

3. Αυγοκούλουρα 5 κιλά 9,00 € 45,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 180,00 €

Φ.Π.Α 24% 43,20 €

ΣΥΝΟΛΟ 223,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2-ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ  : 1.713,96 €

ΤΜΗΜΑ 3:  ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Άρτος χωριάτικος (500γρ) 1.500 τεμάχια 0,90 € 1.350,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ 1.350,00 €

ΦΠΑ 13% 175,50 €
ΣΥΝΟΛΟ Α 1.525,50 €

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ-
ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟΣ

1.
Κουλούρια σουσαμένια 
(Θεσσαλονίκης)

700 τεμάχια 0,60 € 420,00 €

2. Κουλούρια λαδιού (πορτοκαλιού,
κανέλλας κλπ) 20 κιλά 9,00 € 180,00 €

3. Κουλούρια  βουτύρου
(βουτήματα) 20 κιλά 9,00 € 180,00 €

4. Αυγοκούλουρα 20 κιλά 9,00 € 180,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 960,00 €

Φ.Π.Α 24% 230,40 €

ΣΥΝΟΛΟ Β 1.190,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2.715,90 €

ΤΜΗΜΑ 4:  ΔΕ ΑΕΤΟΥ
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Κοπανακίου

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Άρτος χωριάτικος (500γρ) 400 τεμάχια 0,90 € 360,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ 360,00 €

ΦΠΑ 13% 46,80 €
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ΣΥΝΟΛΟ Α 406,80 €

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ-
ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.
Κουλούρια σουσαμένια 
(Θεσσαλονίκης)

160 τεμάχια 0,60 € 96,00 €

2. Κουλούρια λαδιού (πορτοκαλιού,
κανέλλας κλπ) 15 κιλά 9,00 € 135,00 €

3. Κουλούρια  βουτύρου
(βουτήματα) 15 κιλά 9,00 € 135,00 €

4. Αυγοκούλουρα 5 κιλά 9,00 € 45,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 411,00 €

Φ.Π.Α 24% 98,64 €

ΣΥΝΟΛΟ Β 509,64 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4: ΔΕ ΑΕΤΟΥ 916,44 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ(ΤΜΗΜΑ1+2+3+4) 8.108,10 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV: 15130000-8

ΤΜΗΜΑ 1: ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Γαργαλιάνων
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό (νουά) 20 ΚΙΛΑ 10,00 € 200,00 €
2 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό (ποντίκι) 140 ΚΙΛΑ 10,00 € 1.400,00 €
3 Κιμάς μοσχαρίσιος (μπούτι) 180 ΚΙΛΑ 10,00 € 1.800,00 €
4 Κοτόπουλο φρέσκο (μπούτι/στήθος) 300 ΚΙΛΑ 3,50 € 1.050,00 €
5 Κοτόπουλο φρέσκο φιλέτο 60 ΚΙΛΑ 8,00 € 480,00 €
6 Κρέας χοιρινό μπριζόλα λαιμού 50 ΚΙΛΑ 5,00 € 250,00 €
7

Χοιρινό μπουκιές 50 ΚΙΛΑ 5,30 € 265,00 €
8 Κρέας χοιρινό μπούτι καθαρό 10  ΚΙΛΑ 5,80 € 58,00 €
9 Αρνί 10 ΚΙΛΑ 8,40 € 84,00 €

10
Αυγά (6αδα)

50 ΤΕΜΑΧΙΑ
1,20 € 60,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                            
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 5.647,00 €

ΦΠΑ 13% 734,11 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1- ΔΕ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
6.381,11 €

 ΤΜΗΜΑ 2:  ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Φιλιατρών

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό (νουά) 100 ΚΙΛΑ 10,00 € 1.000,00 €
2 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό (ποντίκι) 100 ΚΙΛΑ 10,00 € 1.000,00 €
3 Κιμάς μοσχαρίσιος (μπούτι) 150 ΚΙΛΑ 10,00 € 1.500,00 €
4 Κοτόπουλο φρέσκο (μπούτι/στήθος) 100 ΚΙΛΑ 3,50 € 350,00 €
5 Κοτόπουλο φρέσκο φιλέτο 50 ΚΙΛΑ 8,00 € 400,00 €
6 Κρέας χοιρινό μπριζόλα λαιμού 100 ΚΙΛΑ 5,00 € 500,00 €
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7 Χοιρινό μπουκιές 50 ΚΙΛΑ 5,30 € 265,00 €
8 Κρέας χοιρινό μπούτι καθαρό 100  ΚΙΛΑ 5,80 € 580,00 €
9 Αυγά (6αδα) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,20 € 120,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                         
 Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 5.715,00 €

ΦΠΑ 13% 742,95 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2- ΔΕ

ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
6.457,95 €

ΤΜΗΜΑ 3: ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό (νουά) 100 ΚΙΛΑ 10,00 € 1.000,00 €
2 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό (ποντίκι) 100 ΚΙΛΑ 10,00 € 1.000,00 €
3 Κιμάς μοσχαρίσιος (μπούτι) 170 ΚΙΛΑ 10,00 € 1.700,00 €
4 Κοτόπουλο φρέσκο (μπούτι/στήθος) 200 ΚΙΛΑ 3,50 € 700,00 €
5 Κρέας χοιρινό μπριζόλα λαιμού 70 ΚΙΛΑ 5,00 € 350,00 €
6 Κρέας χοιρινό μπούτι καθαρό 80  ΚΙΛΑ 5,80 € 464,00 €
7 Αυγά (6αδα) 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,20 € 96,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                            
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 5.310,00 €

ΦΠΑ 13% 690,30 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3- ΔΕ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
6.000,30 €

ΤΜΗΜΑ 4: ΔΕ ΑΕΤΟΥ 

Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Κοπανακίου

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό (νουά) 20 ΚΙΛΑ 10,00 € 200,00 €
2 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό (ποντίκι) 20 ΚΙΛΑ 10,00 € 200,00 €
3 Κιμάς μοσχαρίσιος (μπούτι) 40 ΚΙΛΑ 10,00 € 400,00 €
4 Κοτόπουλο φρέσκο (μπούτι/στήθος) 70 ΚΙΛΑ 3,50 € 245,00 €
5 Κοτόπουλο φρέσκο φιλέτο 10 ΚΙΛΑ 8,00 € 80,00 €
6 Κρέας χοιρινό μπριζόλα λαιμού 10 ΚΙΛΑ 5,00 € 50,00 €
7 Χοιρινό μπουκιές 10 ΚΙΛΑ 5,30 € 53,00 €
8 Κρέας χοιρινό μπούτι καθαρό 10  ΚΙΛΑ 5,80 € 58,00 €
9 Αρνί 10 ΚΙΛΑ 8,40 € 84,00 €

10 Αυγά (6αδα) 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,20 € 30,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                         
   Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400,00 €

ΦΠΑ 13% 182,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4- ΔΕ

ΑΕΤΟΥ
1.582,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1+2+3+4) 20.421,36 €

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   -CPV: 03221200-8-
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ΤΜΗΜΑ 1:  Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Γαργαλιάνων
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Καρότα 50 κιλά 1,50 € 75,00 €
2. Λάχανο 50 κιλά 0,80 € 40,00 €
3. Μαρούλι 10 κιλά 1,00 € 10,00 €
4. Κολοκύθια 20 κιλά 2,00 € 40,00 €
5. Σπανάκι 50 κιλά 2,00 € 100,00 €
6. Κρεμμύδι ξερό 70 κιλά 0,90 € 63,00 €
7. Κρεμμύδι φρέσκο 20 μάτσα 0,70 € 14,00 €
8. Πράσο 2 κιλά 2,00 € 4,00 €
9. Σκόρδα 50 κεφάλια 0,50 € 25,00 €

10. Άνηθος 5 μάτσα 0,50 € 2,50 €
11. Μαϊντανός 15 μάτσα 0,50 € 7,50 €
12. Σέλινο 10 τεμάχια 2,00 € 20,00 €
13. Φασόλια 15 κιλά 3,50 € 52,50 €
14. Πιπεριές 30 κιλά 3,00 € 90,00 €
15. Αγγούρια 100 τεμάχια 1,00 € 100,00 €
16. Ντομάτες 200 κιλά 2,50 € 500,00 €
17. Μελιτζάνες 20 κιλά 2,50 € 50,00 €
18. Πατάτες εγχώριες 900 κιλά 1,00 € 900,00 €
19. Λεμόνια 20 κιλά 2,00 € 40,00 €
20. Αχλάδια 350 κιλά 2,30 € 805,00 €
21. Πεπόνια 60 κιλά 1,20 € 72,00 €
22. Καρπούζια 120 κιλά 0,65 € 78,00 €
23. Αρακάς φρέσκος 10 κιλά 4,00 € 40,00 €
24. Βερύκοκα 30 κιλά 2,50 € 75,00 €
25. Ροδάκινα 20 κιλά 2,00 € 40,00 €
26. Πορτοκάλια 70 κιλά 1,20 € 84,00 €
27. Μανταρίνια 20 κιλά 1,20 € 24,00 €
28. Μήλα 350 κιλά 2,00 € 700,00 €
29. Μπανάνες 350 κιλά 2,20 € 770,00 €
30. Φράουλες 30 κιλά 3,00 € 90,00 €
31. Ρίγανη 10 τεμάχια 2,00 € 20,00 €
32. Μπρόκολο 10 κιλά 2,50 € 25,00 €
33. Κουνουπίδι 10 κιλά 2,00 € 20,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 4.976,50 €

ΦΠΑ 13% 646,95 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ: 5.623,45 €

ΤΜΗΜΑ 2:  Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Φιλιατρών
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Καρότα 15 κιλά 1,50 € 22,50 €
2. Λάχανο 20 κιλά 0,80 € 16,00 €
3. Μαρούλι 20 κιλά 1,00 € 20,00 €
4. Κολοκύθια 20 κιλά 2,00 € 40,00 €
5. Σπανάκι 20 κιλά 2,00 € 40,00 €
6. Κρεμμύδι ξερό 50 κιλά 0,90 € 45,00 €
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7. Κρεμμύδι φρέσκο 15 μάτσα 0,70 € 10,50 €
8. Πράσο 20 κιλά 2,00 € 40,00 €
9. Σκόρδα 40 κεφάλια 0,50 € 20,00 €

10. Σέλινο 25 τεμάχια 2,00 € 50,00 €
11. Φασόλια 50 κιλά 3,50 € 175,00 €
12. Πιπεριές 10 κιλά 3,00 € 30,00 €
13. Αγγούρια 60 τεμάχια 1,00 € 60,00 €
14. Ντομάτες 80 κιλά 2,50 € 200,00 €
15. Πατάτες εγχώριες 500 κιλά 1,00 € 500,00 €
16. Λεμόνια 50 κιλά 2,00 € 100,00 €
17. Αχλάδια 150 κιλά 2,30 € 345,00 €
18. Πεπόνια 30 κιλά 1,20 € 36,00 €
19. Καρπούζια 30 κιλά 0,65 € 19,50 €
20. Βερύκοκα 20 κιλά 2,50 € 50,00 €
21. Ροδάκινα 20 κιλά 2,00 € 40,00 €
22. Πορτοκάλια 100 κιλά 1,20 € 120,00 €
23. Μανταρίνια 100 κιλά 1,20 € 120,00 €
24. Μήλα 300 κιλά 2,00 € 600,00 €
25. Μπανάνες 150 κιλά 2,20 € 330,00 €
26. Φράουλες 20 κιλά 3,00 € 60,00 €
27. Ρίγανη 12 τεμάχια 2,00 € 24,00 €

 Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

 

ΣΥΝΟΛΟ 3.113,50 €

ΦΠΑ 13% 404,76 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ: 3.518,26 €
ΤΜΗΜΑ 3:  Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Κυπαρισσίας
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Καρότα 25 κιλά 1,50 € 37,50 €
2. Λάχανο 40 κιλά 0,80 € 32,00 €
3. Μαρούλι 120 κιλά 1,00 € 120,00 €
4. Κολοκύθια 40 κιλά 2,00 € 80,00 €
5. Σπανάκι 70 κιλά 2,00 € 140,00 €
6. Κρεμμύδι ξερό 100 κιλά 0,90 € 90,00 €
7. Κρεμμύδι φρέσκο 50 μάτσα 0,70 € 35,00 €

8. Σκόρδα 30 κεφάλια 0,50 € 15,00 €
9. Άνηθος 50 μάτσα 0,50 € 25,00 €

10. Μαϊντανός 50 μάτσα 0,50 € 25,00 €
11. Σέλινο 15 τεμάχια 2,00 € 30,00 €
12. Φασόλια 70 κιλά 3,50 € 245,00 €
13. Πιπεριές 15 κιλά 3,00 € 45,00 €
14. Αγγούρια 100 τεμάχια 1,00 € 100,00 €
15. Ντομάτες 200 κιλά 2,50 € 500,00 €
16. Μελιτζάνες 40 κιλά 2,50 € 100,00 €
17. Πατάτες εγχώριες 1000 κιλά 1,00 € 1.000,00 €
18. Λεμόνια 100 κιλά 2,00 € 200,00 €
19. Αχλάδια 150 κιλά 2,30 € 345,00 €
20. Πεπόνια 50 κιλά 1,20 € 60,00 €
21. Καρπούζια 70 κιλά 0,65 € 45,50 €
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22. Αρακάς φρέσκος 40 κιλά 4,00 € 160,00 €
23. Βερύκοκα 40 κιλά 2,50 € 100,00 €
24. Ροδάκινα 40 κιλά 2,00 € 80,00 €
25. Πορτοκάλια 500 κιλά 1,20 € 600,00 €
26. Μανταρίνια 100 κιλά 1,20 € 120,00 €
27. Μήλα 250 κιλά 2,00 € 500,00 €
28. Μπανάνες 250 κιλά 2,20 € 550,00 €
29. Φράουλες 50 κιλά 3,00 € 150,00 €
30. Ρίγανη 20 τεμάχια 2,00 € 40,00 €
31. Μπρόκολο 30 κιλά 2,50 € 75,00 €
32. Κουνουπίδι 70 κιλά 2,00 € 140,00 €

  
Κριτήριο κατακύρωσης:

Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %
 

ΣΥΝΟΛΟ 5.785,00 €

ΦΠΑ 13% 752,05 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  3 ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
6.537,05 €

ΤΜΗΜΑ 4:  Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ 
Κτίριο: Παιδικός Σταθμός Κοπανακίου
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Καρότα 15 κιλά 1,50 € 22,50 €
2. Λάχανο 15 κιλά 0,80 € 12,00 €
3. Μαρούλι 10 κιλά 1,00 € 10,00 €
4. Κολοκύθια 10 κιλά 2,00 € 20,00 €
5. Σπανάκι 10 κιλά 2,00 € 20,00 €
6. Κρεμμύδι ξερό 25 κιλά 0,90 € 22,50 €
7. Κρεμμύδι φρέσκο 10 μάτσα 0,70 € 7,00 €
8. Πράσο 5 κιλά 2,00 € 10,00 €
9. Σκόρδα 20 κεφάλια 0,50 € 10,00 €

10. Άνηθος 5 μάτσα 0,50 € 2,50 €
11. Μαϊντανός 5 μάτσα 0,50 € 2,50 €
12. Σέλινο 10 τεμάχια 2,00 € 20,00 €
13. Φασόλια 10 κιλά 3,50 € 35,00 €
14. Πιπεριές 10 κιλά 3,00 € 30,00 €
15. Αγγούρια 50 τεμάχια 1,00 € 50,00 €
16. Ντομάτες 60 κιλά 2,50 € 150,00 €
17. Μελιτζάνες 10 κιλά 2,50 € 25,00 €
18. Πατάτες εγχώριες 140 κιλά 1,00 € 140,00 €
19. Λεμόνια 20 κιλά 2,00 € 40,00 €
20. Αχλάδια 30 κιλά 2,30 € 69,00 €
21. Πεπόνια 20 κιλά 1,20 € 24,00 €
22. Καρπούζια 30 κιλά 0,65 € 19,50 €
23. Αρακάς φρέσκος 5 κιλά 4,00 € 20,00 €
24. Βερύκοκα 10 κιλά 2,50 € 25,00 €
25. Ροδάκινα 10 κιλά 2,00 € 20,00 €
26. Πορτοκάλια 80 κιλά 1,20 € 96,00 €
27. Μανταρίνια 20 κιλά 1,20 € 24,00 €
28. Μήλα 50 κιλά 2,00 € 100,00 €
29. Μπανάνες 50 κιλά 2,20 € 110,00 €
30. Φράουλες 10 κιλά 3,00 € 30,00 €
31. Ρίγανη 2 τεμάχια 2,00 € 4,00 €
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32. Μπρόκολο 10 κιλά 2,50 € 25,00 €
33. Κουνουπίδι 10 κιλά 2,00 € 20,00 €

  
Κριτήριο κατακύρωσης:

Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %
 
  

ΣΥΝΟΛΟ 1.215,50 €

ΦΠΑ 13% 158,02 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 -ΔΕ ΑΕΤΟΥ 1.373,52 €

      ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ  Δ:  ΕΙΔΗ  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΤΜΗΜΑ
1+2+3+4) 17.052,27 €

ΟΜΑΔΑ E:  ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ    CPV: 15800000-6
ΤΜΗΜΑ 1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1κιλό 115 τεμάχια 1,50 € 172,50 €
2 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 500γρ 160 τεμάχια 1,06 € 169,60 €
3 Γάλα εβαπορέ 410γρ 2400 τεμάχια 1,06 € 2.544,00 €
4 Ελαιόλαδο 5λίτρα 146 τεμάχια 35,00 € 5.110,00 €
5 Μακαρόνια 500γρ 380 τεμάχια 1,06 € 402,80 €
6 Μακαρόνια (κοφτό) 500γρ 250 τεμάχια 1,23 € 307,50 €
7 Χυλοπίτες 500γρ 215 τεμάχια 2,25 € 483,75 €
8 Ζυμαρικά πένες 500γρ 165 τεμάχια 1,23 € 202,95 €
9 Ζυμαρικά ριγκατόνι 500γρ 165 τεμάχια 1,23 € 202,95 €

10 Ζυμαρικά κριθαράκι 500γρ 225 τεμάχια 1,23 € 276,75 €
11 Μέλι 1κιλού 118 τεμάχια 10,62 € 1.253,16 €
12 Ρύζι νυχάκι 500γρ 360 τεμάχια 1,32 € 475,20 €
13 Ρύζι κίτρινο 500γρ 525 τεμάχια 1,32 € 693,00 €
14 Φακές 500γρ 475 τεμάχια 1,42 € 674,50 €
15 Φασόλια 500γρ 145 τεμάχια 1,68 € 243,60 €
16 Γιαούρτι 1 κιλό 180 τεμάχια 3,45 € 621,00 €
17 Φέτα 1κιλό 315 τεμάχια 7,43 € 2.340,45 €
18 Κασέρι 1 κιλό 130 τεμάχια 10,17 € 1.322,10 €
19 Κασέρι σε φέτες το κιλό 122 τεμάχια 10,17 € 1.240,74 €
20 Τυρί τριμμένο λευκό 1κιλό 160 τεμάχια 9,67 € 1.547,20 €
21 Τυρί τριμμένο κίτρινο 1κιλό 95 τεμάχια 9,30 € 883,50 €
22 Γκούντα τυρί 1κιλό 85 τεμάχια 7,90 € 671,50 €
23 Ένταμ τυρί 1κιλό 85 τεμάχια 7,90 € 671,50 €
24 Γραβιέρα 1κιλό 150 τεμάχια 12,32 € 1.848,00 €
25 Νερό εμφιαλωμένο 1,5λίτρου (6αδα) 370 τεμάχια 1,59 € 588,30 €

 

ΣΥΝΟΛΟ 24.946,55 €

ΦΠΑ 13% 3.243,05 €

ΣΥΝΟΛΟ Α 28.189,60 €

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

26 Αλάτι ψιλό 500γρ σακούλα 170 τεμάχια 0,40 € 68,00 €
27 Αλάτι χονδρό 1.000γρ σακούλα 36 τεμάχια 0,52 € 18,72 €
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28 Άνθος αραβοσίτου συσκευασία 160γρ 480 τεμάχια 1,35 € 648,00 €
29 Δημητριακά - νιφάδες καλαμποκιού 375γρ 490 τεμάχια 3,14 € 1.538,60 €
30 Ζάχαρη κρυσταλλική 1κιλό 210 τεμάχια 1,20 € 252,00 €
31 Ζάχαρη άχνη 1/2κιλό 35 τεμάχια 0,75 € 26,25 €
32 Βούτυρο μαργαρίνη soft κεσεδάκι 500γρ 365 τεμάχια 2,35 € 857,75 €
33 Μαρμελάδα 450γρ 140 τεμάχια 3,15 € 441,00 €
34 Πιπέρι σκόνη συσκευασία 100γρ 45 τεμάχια 2,10 € 94,50 €
35 Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκευασία 20γρ 24 τεμάχια 1,21 € 29,04 €
36 Πάπρικα σκόνη συσκευασία 20γρ 27 τεμάχια 1,00 € 27,00 €
37 Κανέλλα σκόνη συσκευασία 50γρ 36 τεμάχια 0,95 € 34,20 €
38 Κανέλλα ξυλάκια (το κιλό) 15 τεμάχια 7,90 € 118,50 €
39 Βανίλιες (κασετίνα 30τμχ) 16 τεμάχια 1,95 € 31,20 €
40 Μπέικιν πάουντερ (τριάδα) 51 τεμάχια 0,50 € 25,50 €
41 Σόδα σκόνη (συσκ. 350γρ) 16 τεμάχια 0,98 € 15,68 €
42 Αμμωνία φακελάκι 28γρ 17 τεμάχια 0,50 € 8,50 €
43 Ψωμί του τοστ (συσκευασία μεγάλη) 310 τεμάχια 2,60 € 806,00 €
44 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400γρ) 100 τεμάχια 0,97 € 97,00 €
45 Τοματοπολτός 410γρ 90 τεμάχια 1,61 € 144,90 €
46 Τοματοχυμός 500γρ 900 τεμάχια 0,75 € 675,00 €
47 Μπισκότα πτι μπερ 225γρ 135 τεμάχια 1,25 € 168,75 €
48 Μαγιά στιγμής 8γρ 25 τεμάχια 1,21 € 30,25 €
49 Σπορέλαιο 5 λίτρα 11 τεμάχια 7,00 € 77,00 €
50 Φρυγανιά τριμμένη (συσκ. 370γρ) 45 τεμάχια 1,40 € 63,00 €
51 Κρέμα γάλακτος (500γρ) 70 τεμάχια 3,71 € 259,70 €
52 Τσάι βουνού συσκευασία 500γρ 21 τεμάχια 1,62 € 34,02 €
53 Τσάι συσκευασία 20τμχ 21 τεμάχια 1,94 € 40,74 €
54 Καφές φίλτρου (250γρ) 10 τεμάχια 6,00 € 60,00 €
55 Καφές ελληνικός (490γρ) 20 τεμάχια 8,00 € 160,00 €
56 Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού 750ml 10 τεμάχια 2,82 € 28,20 €
57 Κονιάκ (το κιλό) 1 τεμάχια 12,90 € 12,90 €
58 Φίλτρα καφέ Νο 4  συσκ. 40τμχ 2 τεμάχια 1,45 € 2,90 €

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                            
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης %

  

ΣΥΝΟΛΟ 6.894,80 €

ΦΠΑ 24% 1.654,75 €

ΣΥΝΟΛΟ Β 8.549,55 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Τμήμα  1 (Α+Β ) 36.739,15 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ :  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  CPV: 15331170-9 & 15221000-3
Τμήμα 1

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/
ΜΟΝ. ΜΕΤΡ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.
Ψάρι πέρκα φιλέτο 1κιλό 250 κιλά 13,00 € 3.250,00 €

2. Κοκκινόψαρο 1κιλό 60 κιλά 9,50 € 570,00 €
3. Σπανάκι 1κιλό 30 κιλά 4,70 € 141,00 €
4. Φασολάκια 1κιλό 60 κιλά 4,70 € 282,00 €
5. Άρακάς 1κιλό 150 κιλά 4,70 € 705,00 €
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Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                          

  Η χαμηλότερη τιμή στην τιμή μονάδος 
 

ΣΥΝΟΛΟ 4.948,00 €

ΦΠΑ 13% 643,24 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ–ΤΜΗΜΑ 1 5.591,24 €

Οι τιμές προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς ή με βάση τις περσινές τιμές αντίστοιχου είδους.

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΤΡΟΦΙΜΑ Κ.Α.

60.6481.21-60.6481.22-60.6481.23-60.6481.24-60.6481.25-60.6481.26-60.6481.27
60.6481.28-60.6481.29-60.6481.30-60.6481.31-60.6481.32-10.6481.01 60.6481.33-
60.6481.34-60.6481.35-60.6481.36-60.6481.37,60.6481.38-60.6481.39
60.6481.40-10.6481.02

ΕΙΔΗ CPV

Ο
Μ

Α
ΔΑ

ΤΜ
Η

Μ
Α ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΦΠΑ

13% 24%

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 15612500-6 Β 6.930,00 573,30 604,80 8.108,10

ΤΜΗΜΑ   1   ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2.355,00 187,20 219,60 2.761,80

ΤΜΗΜΑ  2 ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1.494,00 163,80 56,16 1.713,96

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΕ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2.310,00 175,50 230,40 2.715,90
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ΤΜΗΜΑ 4 ΔΕ  ΑΕΤΟΥ 771,00 46,80 98,64 916,44

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 15130000-8 Γ 18.072,00 2.349,36 ----- 20.421,36

ΤΜΗΜΑ   1   ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 5.647,00 734,11 ----- 6.381,11

ΤΜΗΜΑ  2 ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5.715,00 742,95 ----- 6.457,95

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΕ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 5.310,00 690,30 ----- 6.000,30

ΤΜΗΜΑ 4  ΔΕ ΑΕΤΟΥ 1.400,00 182,00 ---- 1.582,00

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 03221200-8 Δ 15.090,50 1.961,77 ---- 17.052,27

ΤΜΗΜΑ   1   ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 4.976,50 646,95 ----- 5.623,45

ΤΜΗΜΑ  2 ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3.113,50 404,76 ---- 3.518,26

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΕ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 5.785,00 752,05 ----- 6.537,05

ΤΜΗΜΑ 4 ΔΕ  ΑΕΤΟΥ 1.215,50 158,02 ---- 1.373,52

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 15800000-6 Ε  1 31.841,35 3.243,05 1.654,75 36.739,15

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
15331170-9
15221000-3 ΣΤ 1 4.948,00 643,24 ------- 5.591,24

ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: 76.881,85 11.030,28 87.912,13

2.  ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α. 10.6063.01 15.6063.01 20.6063.01 30.6063.01

35.6063.01 45.6063.01

ΕΙΔΗ CPV

Ο
Μ

Α
ΔΑ

ΤΜ
Η

Μ
Α

 ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α.  13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ
15 51 11 00-

4 Α 1 44.220,00 5.748,60 49.968,60

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: 49.968,60

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 137.880,73

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κυπαρισσία, 18 Μαρτίου  2019

Η Συντάξασα

Γεωργοπούλου Βασιλικη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κυπαρισσία, 18 Μαρτίου 2019

Η Προϊσταμένη 
Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών &

Προϋπολογισμού
Λαμπροπούλου Δήμητρα

17



Ι  V  . ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις
ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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  συσκευασία  των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι  κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. 
Η συντήρηση και η διακίνηση των προϊόντων να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και  τις οδηγίες του ΕΦΕΤ
περί μεταφοράς τροφίμων.
Η  μεταφορά των  προϊόντων  πρέπει  να  πληροί  τους  όρους  του  «Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών»  και  τις
ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την  υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία
λήξης τους και δεν έχουν ακόμη  χρησιμοποιηθεί.

ΟΜΑΔΑ  Α:  Φρέσκο Γάλα
ΤΜΗΜΑ 1  -ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
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1 Φρέσκο γάλα 1
λίτρου

-  Το  γάλα  πρέπει  να  είναι  λευκό  γάλα  αγελάδας,  φρέσκο,  παστεριωμένο  και
ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 όπως έχει
τροποποιηθεί με το Π.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του Κώδικα Τροφίμων.

-  Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1 λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι,
για ευκολία στη χρήση, διάρκειας 7 ημερών. 

-  Να  μην  περιέχει  πρόσθετες  χρωστικές  ουσίες  και  συντηρητικά  τύπου  Ε.  Να  έχει
υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για
μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7° C για 15 sec ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε
διαδικασία  παστερίωσης  που  χρησιμοποιεί  διαφορετικούς  συνδυασμούς  χρόνου  και
θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύμανου αποτελέσματος. 

- Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική αντίδραση
στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. 

- Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία
που δεν θα υπερβαίνει τους 6° C . Να περιέχει λίπος 3,5% με ειδικό βάρος τους 20° C
1028g/l και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. Το γάλα πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας.

- Ενδέχεται να ζητηθεί και γάλα με λίπος 1,5%

- Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων)
και κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας). 

- Η συσκευασία τους γάλακτος πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να
απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο
την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 

- Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο γάλα», το σήμα
καταλληλότητας του προϊόντος,  καθώς και  η διάρκεια  θερμοκρασίας,  συντήρησης.  Η
αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει να είναι ίδια με την
ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι
ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Β: Είδη Αρτοποιίας-ΤΜΗΜΑ 1-2-3-4-
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΑΠΗ
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
1 Άρτος χωριάτικος 500

γρ
-Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα σε φρατζόλα, λευκό, 500 gr.
-Θα παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας
-Να είναι  ισοβαρείς  φρατζόλες  σε τεμάχια  500  gr ,  που να έχουν  ψηθεί  την  ίδια μέρα της
διάθεσης
-Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η
έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται  σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει  να είναι
ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής
καθ΄  όλη  την  επιφάνεια  .  Το  μαγειρικό  αλάτι  να  μην  ξεπερνά  το  1,5%  και  να  πληροί  τις
προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος
-Το  αρτοπαρασκεύασμα  θα  πρέπει  να  αποκτήσει  την  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  και  να
μεταφέρεται  όπως προβλέπουν οι  σχετικές  διατάξεις.  Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται  σε
χάρτινες  συσκευασίες,  μέσα σε  πλαστικά  κάνιστρα ή  σε  καλάθια τα  οποία  θα  τηρούν  τους
κανόνες υγιεινής των τροφίμων
-Απαγορεύεται  η  χρήση  οιασδήποτε  ουσίας  για  την  βελτίωση  η  την  απόκρυψη  της  τυχόν
ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων.
-Το ψωμί που προσκομίζεται  για τις δομές του Φορέα θα είναι Φ Ρ Ε Σ Κ Ο .
-Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα, τα
οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.
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2

Κουλούρια
σουσαμένια

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
(χύμα)

-Τα κουλούρια θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα
με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 

-Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μια ημέρα, πριν την παράδοσή τους.

-Η  μεταφορά  των  ανωτέρω  ειδών  θα  γίνεται  με  τα  προβλεπόμενα  από  το  Νόμο
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.

3

Κουλούρια λαδιού,
ποστοκαλιού,
κανελλας κλπ

(χύμα)

4

Κουλούρια
βουτύρου

(ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ)
(χύμα)

5
Αυγοκούλουρα

(χύμα)

ΟΜΑΔΑ Γ: Είδη Κρεοπωλείου-ΤΜΗΜΑ 1-2-3-4-
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

1 Κρέας
μοσχαρίσιο

-Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας (νουά ή ποντίκι), απαλλαγμένο από οστά, λίπος, 
τένοντες κ.λπ., το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, 
χωρίς οσμή και αίματα.
-Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο 
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να 
φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.
-Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία 
ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του 
χρώματος, της οσμής, και της σύστασης.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις 
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

2 Κιμάς μόσχου

-Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α΄ ποιότητας ( μπούτι), να είναι καθαρισμένο εντελώς 
από λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή.
-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
-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.
-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.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98  και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

3 Κοτόπουλο
νωπό

-Να είναι μπούτι ή στήθος ή φιλέτο από νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα
μαλακό – λείο χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, σπασμένα κόκκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή
εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης, συσκευασμένο  .
-Τύπου 65%, σφαγμένα 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 1,1-1,3 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη
-Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο
σώμα ή ακαθαρσία.
-Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  ένδειξης  σαλμονέλας  έστω  και  σε  ένα  κοτόπουλο  ο
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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  προέρχεται  από  πτηνοτροφεία  και  πτηνοσφαγεία  με  αριθμό  έγκρισης  από  την
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98  και τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Η μεταφορά τους στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά
και απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής.

4 Κρέας χοιρινό

-Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας (μπούτι ή μπριζόλα λαιμού), απαλλαγμένο από 
οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου 
χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα.
-Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο 
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να 
φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.
-Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας.
-Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία 
ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του 
χρώματος, της οσμής, και της σύστασης.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις 
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

5 Κρέας αρνιού

-Το κρέας πρέπει να προέρχεται από υγιή αρνιά γάλακτος 30-45 ημερών και βάρους 8-12 
κιλών, σε καλή θρεπτική κατάσταση χωρίς οσμή και αίματα, από εγκεκριμένα σφαγεία και
θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, 
Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.
- Το κρέας θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή από τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
τις εκάστοτε Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την 
παραγωγή, τη διακίνηση και τη διάθεση του προϊόντος.
- Το κρέας θα παραδοθεί το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητάς 
του, τεμαχισμένο σε ημιμόρια ή τεμάχια και συσκευασμένο σε συσκευασίες των 3-5 κιλών
περίπου, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την 
ημερομηνία λήξης.
 

6 Αυγά 6άδα - Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα.
-Τα  χορηγούμενα  είδη  θα  είναι  Α΄  κατηγορίας  βάσει  ποιότητας  και  βάσει  βάρους
κατηγορίας  Μ  53  gr  έως  63gr  (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ) ,  επίσης  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα
αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του Φορέα. 
- Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 
Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. 
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο από πάσης
φύσεως ξένων σωμάτων. 
Δ)  Κρόκος  αυγού:  Ορατός  στην  ωοσκόπηση  μόνο  υπό  μορφή  σκιάς  χωρίς  εμφανή
περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
 Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. 
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. 
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως.
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις:
 -Επί  των  αυγών.  Η  υποχρεωτική  σήμανση  κάθε  αυγού  με  το  διακριτικό  αριθμό
παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 
-Επί της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου συσκευασίας για τη
χώρα  μας  GR,  η  ποιοτική  κατηγορία,  η  κατηγορία  βάρους,  το  όνομα  ή  την  εταιρική
επωνυμία  του  κέντρου ωοσκοπήσεως  και  συσκευασίας,  το  σήμα  της  επιχείρησης.  Το
διακριτικό  αριθμό  σήμα  της  κατηγορίας  Α΄σε  κύκλο  διαμέτρου  τουλάχιστον  12
χιλιοστομέτρων. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία συσκευασίας.
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 - Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της κείμενης
Υγειονομικής νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ». 
 - Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός

ΟΜΑΔΑ Δ: Είδη Οπωροπωλείου -ΤΜΗΜΑ 1-2-3-4-
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

1
Φρούτα

και
λαχανικά

-Να  είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές 
της κατηγορίας.
-Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά 
χωρίς μαραμένα φύλλα.
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος 
παραγωγής.
- Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για 
τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η 
διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή.
- Τα  οπωρολαχανικά  να  είναι  απαλλαγμένα  από  υπολείμματα  φυτοφαρμάκων,
ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα.

ΟΜΑΔΑ Ε: Είδη Παντοπωλείου -ΤΜΗΜΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΑΠΗ
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

1 Αλεύρι για όλες τις
χρήσεις 1κιλό

-  Να παράγεται  από αγνές  πρώτες ύλες  και  να πληροί  τους όρους
του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  καθώς  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-  Να  παραδίδεται  από  τον  προμηθευτή  σε  συσκευασίες  1000
γραμμαρίων  ,  αεροστεγή  με  ένδειξη  ημερομηνίας  παραγωγής  και
λήξης κατανάλωσης. 
-  Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 
-  Να  είναι  αποκλειστικά  και  μόνο  προϊόν  αλέσεως  υγιούς  σίτου
βιομηχανικώς  καθαρισμένου  από  πάσα  ανόργανη  ή  οργανική
ουσία.

2 Αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του

500γρ

-  Αλεύρι  που φουσκώνει  μόνο  του,  για  όλες  τις  χρήσεις,  το  οποίο
θα περιέχει επίσης διογκωτικά αρτοποιίας, όπως μπέικιν πάουντερ.
- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε
ανόργανη  ή  οργανική  ουσία,  να  πληροί  τους  όρους  του  Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών,  καθώς και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις.
-  Να  διατίθεται  σε  χάρτινη  συσκευασία  των  500  gr.,  στην  οποία  θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

3 Γάλα εβαπορέ 410γρ

-  Να  είναι  αγελαδινό  σε  μεταλλικό  κουτί  βάρους  410  γραμμαρίων  με
περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ ( Στερεό Υπόλειμμα Ανευ Λίπους)
ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή
αραίωσης.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και
οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.
 - Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής.
 - Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από
ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
-  Όλες  οι  διεργασίες  σχετικά  με  την  παραγωγή και  συσκευασία  του να
έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 2/46 Ε.Ε.

4 Ελαιόλαδο 5λίτρα -Θα  πρέπει  να  αναγράφεται  στη  συσκευασία  «Εξαιρετικό  Παρθένο

22



ελαιόλαδο»
-Να είναι οξύτητας  0-1%  
-Συσκευασία μεταλλική 5 λίτρων, στην οποία θα αναφέρεται η ονομασία, η
κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός
παρτίδας,  η  ημερομηνία  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  και  οι  συνθήκες
διατήρησης.

5 Μακαρόνια 500γρ - Διάφορα ζυμαρικά 
- Να είναι Α’  ποιότητας
- Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου.
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
 - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

6 Μακαρόνια (κοφτό) 500γρ
7 Χυλοπίτες 500γρ
8 Ζυμαρικά πένες 500γρ
9 Ζυμαρικά ριγκατόνι 500γρ

10 Ζυμαρικά κριθαράκι 500γρ

11 Μέλι 1κιλό

-Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό και να πληροί τους
όρους  του  Κ.Τ.Π.,  καθώς  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  &  Υγειονομικές
Διατάξεις
-Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην
ετικέτα συσκευασίας.
- Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα, ή μεταλλικά ή άλλα κατάλληλα
δοχεία  1  κιλού,  εγκεκριμένα  για  διατήρηση  τροφίμων,  με  ημερομηνία
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.

12 Ρύζι νυχάκι 500γρ -Να είναι Α΄ ποιότητας 
-Αεροστεγής συσκευασία 500γρ,  με  ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής
και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

13 Ρύζι κίτρινο 500γρ

14 Φακές 500γρ

- Να είναι Α΄ ποιότητας (ψιλές ή χονδρές)
- Αεροστεγής συσκευασία 500 γρ, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής
και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

15 Φασόλια 500γρ

- Να είναι Α΄ ποιότητας (ψιλά, μέτρια, γίγαντες)
- Αεροστεγής συσκευασία 500 γρ, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής
και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

16 Γιαούρτι 1 κιλό

-  Γιαούρτι στραγγιστό Αγελάδος με 4% λιπαρά.
-  Πλήρες  ή  κατά  περίπτωση  ημιαποβουτυρωμένο,  χαρακτηρίζεται  το
προϊόν , το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού
γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με
την επίδραση καλλιέργειας ζύμης, που προκαλεί ειδική  γι΄ αυτό ζύμωση.

17 Φέτα 1κιλό - Το τυρί φέτα να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο
γάλα.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα
του  προϊόντος,  β)  προστατευμένη  ονομασία  προέλευσης  (ΠΟΠ),  γ)  η
επωνυμία  και  η  έδρα του παραγωγού  –  συσκευαστή,  δ)  το  βάρος  του
περιεχομένου, ε) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα.
-  Να είναι  σκληρή,  όχι  πολύ αλμυρή χωρίς  οποιαδήποτε  ξένη οσμή και
γεύση
-  Η  συσκευασία  να  είναι  σε  δοχεία  πλαστικά,  κατάλληλα  για  τρόφιμα,
σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Τροφίμων,  με  ένδειξη  της  ημερομηνίας
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παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, 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.

18 Κασέρι 1 κιλό -  Σύμφωνα  με  την  Απόφαση  Αριθ.  313027/94  (ΦΕΚ  8  Β΄/11-1-94):
''Αναγνώριση  προστατευόμενηςονομασίας  προέλευσης  (Π.Ο.Π.)  τυριού
«ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI)'',  το κασέρι πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 40% και
ελάχιστη  λιποπεριεκτικότητα  επί  ξηρού  40%  και  να  πληροί  τις
προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ΄ 1θ του
Κ.Τ.Π. 
-  Θα  πρέπει  να  έχει  υποστεί  πλήρη  και  επιτυχή  ωρίμανση,  να  είναι
απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις
υφής και χρώματος. 
-  Στα  μέσα  συσκευασίας  που  περιέχουν  «Κασέρι»,  θα  αναγράφονται
υποχρεωτικά οι ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα
Δ΄  1θ,  περί  επισήμανσης  τυριού  ''ΚΑΣΕΡΙ'',  καθώς  και  σύμφωνα  με  τα
καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993. 
-  Στην  ετικέτα  πρέπει  να  αναγράφεται  «τυρί  κασέρι»  και  όχι  «τύπου
κασέρι» ή «κίτρινο τυρί». 
- Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων. 
-  Θα  πρέπει  να  πληρούνται  όλες  οι  απαραίτητες  προδιαγραφές  περί
μικροβιολογικών  σταθεροτύπων,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
κανονισμούς,  και  τους  όρους  που προβλέπει  ο  Κ.Τ.Π.  και  οι  ισχύουσες
υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 
-  Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα
HACCP.
- Να είναι εύγευστο. Να είναι από αγελαδινό γάλα. 

19 Κασέρι σε φέτες το κιλό

20 Τυρί τριμμένο λευκό 1κιλό - Να είναι Α΄ ποιότητας,  παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα, να μην
παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχει υποστεί επιτυχή
ωρίμανση.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα
του προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, γ)
το βάρος του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
-  Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα
HACCP.

21 Τυρί τριμμένο κίτρινο 1κιλό
22 Γκούντα τυρί 1κιλό

23 Ένταμ τυρί 1κιλό

24 Γραβιέρα 1κιλό

-  Το  τυρί  γραβιέρα  είναι  σκληρό  κίτρινο  τυρί,  παρασκευασμένο  από
πρόβειο ή μείγμα από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα Α΄ ποιότητας. 
- Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία
38% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 40%. 
-  Θα πρέπει  να έχει  υποστεί  πλήρη και  επιτυχή ωρίμανση, τουλάχιστον
τριών (3) μηνών, θα είναι σκληρό, εύγεστο και θα είναι απαλλαγμένο από
αντικανονικές  οσμές,  χωρίς  να  παρουσιάζει  αλλοιώσεις  υφής  και
χρώματος. 
-  Θα  πρέπει  να  πληρούνται  όλες  οι  απαραίτητες  προδιαγραφές  περί
μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,
και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και
κτηνιατρικές διατάξεις.

25 Νερό εμφιαλωμένο
1,5λίτρου 6αδα

-  Νερό  εμφιαλωμένο  αρίστης  ποιότητας,  αποδεδειγμένα  ευρείας
κατανάλωσης,  σε  φιάλη  του  ενάμιση  λίτρου.  Εξωτερικά  θα  πρέπει  να
αναγράφονται  η  προέλευση  και  η  ημερομηνία  λήξης  τουλάχιστον  ενός
έτους.

26 Αλάτι ψιλό σακούλα 500γρ

- Ψιλό,  προϊόν προερχόμενο  από  εξάτμιση,  του  θαλασσινού  νερού στις,
αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα
πρέπει  να έχει λευκό χρώμα και  το  υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει
ελαφριά μόνο θολερότητα και  να πληροί τους.  όρους του άρθρου 38 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-  Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γρ.
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27 Αλάτι χονδρό σακούλα 1.000γρ

- Χονδρό, προϊόν προερχόμενο  από εξάτμιση, του θαλασσινού νερού στις,
αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα
πρέπει  να έχει λευκό χρώμα και  το  υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει
ελαφριά μόνο θολερότητα και  να πληροί τους.  όρους του άρθρου 38 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-  Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 1.000 γρ.

28
Άνθος αραβοσίτου

συσκευασία 160γρ

- Σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλια ή άλλο, βιομηχανικά 
καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 160 γραμμαρίων, στην οποία 
θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.                                         

29 Δημητριακά - νιφάδες
καλαμποκιού

375γρ
- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι).
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 375 gr, με ημερομηνία λήξης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

30 Ζάχαρη κρυσταλλική 1κιλό
-  Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική.
- Χάρτινη συσκευασία 1 κιλού
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

31 Ζάχαρη άχνη 500γρ
- Είδος ζάχαρης με πολύ λεπτούς κόκκους.
- Συσκευασία 500 γρ.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

32 Βούτυρο μαργαρίνη soft
κεσεδάκι 500γρ

-  Να  είναι  100%  φυτικό  προϊόν  από  εκλεκτά  έλαια  εμπλουτισμένο  με
βιταμίνες,  κατάλληλο  για  άλειμμα  και  για  την  Παρασκευή  γλυκών  και
φαγητών,  που  συντηρείται  στο  ψυγείο  και  να  πληροί  τους  όρους  του
Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών,  καθώς  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις.
- Θα διατίθεται σε κεσέ 500 gr με ημερομηνία παραγωγής και λήξης .
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

33 Μαρμελάδα 450γρ

- Η μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α΄ ποιότητας και
να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π.
- Συσκευασία 450 γρ. με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

34 Πιπέρι σκόνη συσκευασία 100γρ
- Πιπέρι μαύρο τριμμένο 
- Συσκευασία 100 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

35
Μοσχοκάρυδο σκόνη

συσκευασία 20γρ
- Μοσχοκάρυδο τριμμένο 
- Συσκευασία 20 γρ

36 Πάπρικα σκόνη
συσκευασία

20γρ - Πάπρικα τριμμένη 
- Συσκευασία 20 γρ

37 Κανέλλα σκόνη
συσκευασία

50γρ
- Κανέλα άκοπη.
- Συσκευασία 50 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

38 Κανέλλα ξυλάκια
(το κιλό)

- Κανέλα άκοπη

39 Βανίλιες κασετίνα
30τμχ

- Φιαλίδια βανίλιας σε σκόνη , βάρους 3 γραμ. ανά τεμάχιο, να πληροί τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.      
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 30 τεμαχίων.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

40 Μπέικιν πάουντερ 3άδα
- Διογκωτικό υλικό σε σκόνη
- Συσκευασία αεροστεγής με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

41 Σόδα σκόνη 350γρ - Σόδα φαγητού
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- Συσκευασία 350 gr σε βάζο
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

42
Αμμωνία φακελάκι 28γρ - Αμμωνία για ζαχαροπλαστική χρήση

- Συσκευασία 28 gr σε φακελάκι
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

43
Ψωμί του τοστ

(συσκευασία μεγάλη) 700γρ
- Να είναι πρόσφατης παραγωγής, καλά ψημένο, σε άριστη συσκευασία με
ημερομηνία λήξης σε συσκ. 700 γρ.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

44 Ξύδι (πλαστική φιάλη) 400γρ

-Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού
(να μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-Συσκευασία σε πλαστική φιάλη 400γρ
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

45 Τοματοπολτός 410γρ

- 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 που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις , να έχει πολτώδη
και ομοιογενή σύσταση χρώμα ερυθρό και να είναι πρόσφατης παραγωγής
τελευταίας εσοδείας. 
-  Θα  διατίθεται  σε  συσκευασία  μεταλλική  ή  χάρτινη  των  410  γρ.  θα
αναγράφεται  ευκρινώς  η  ημερομηνία  συσκευασίας  και  η  ημερομηνία
λήξης.

46 Τοματοχυμός 500γρ

-Πλούσιος,  πυκνός,  φυσικός  χυμός  τομάτας,  χωρίς  σπόρους,  φλοιό  και
αλάτι  και  να  πληροί  τους  όρους  του  Κ.Τ.Π.,  καθώς  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-Συσκευασία 500 γρ χάρτινη, το άνοιγμα της οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι.
-Χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

47 Μπισκότα πτι μπερ 225γρ - Μπισκότα τύπου πτι μπερ
- Συσκευασία 225γρ

48 Μαγιά στιγμής 8γρ - Συσκευασμένη, με τις απαραίτητες ενδείξεις.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

49
Σπορέλαιο 5 λίτρα - Να είναι πλούσιο σε πολυακόρεστα και βιταμίνες και ιδιαίτερα πλούσια

σε βιταμίνη Ε.  
- Σε συσκευασία των 5lt.

50
Φρυγανιά τριμμένη 370γρ - Φρυγανιά τριμμένη

- Αεροστεγής συσκευασία 3701 γρ με ημερομηνία λήξης του προϊόντος
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

51 Κρέμα γάλακτος 500γρ

- Μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής
- Συσκευασία 500 γρ χάρτινη, το άνοιγμα της οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι.
-Χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

52 Τσάι βουνού 500γρ
-Αποξηραμένο τσάι σε ματσάκια
-Συσκευασία σε σακούλα

53 Τσάι

συσκ.
20τμχ

- Τσάι αρίστης ποιότητος τυποποιημένο σε φακελάκια, σε συσκευασία των
100 τεμαχίων.
-  Εξωτερικά  στη  συσκευασία  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  η  χώρα
προέλευσης και η ημερομηνία  λήξης.

54 Καφές φίλτρου 250γρ
- Καφές σε αναλλοίωτη συσκευασία 250 γρ.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

55 Καφές ελληνικός 490γρ - Φρεσκοκομμένος σε συσκευασία 490γρ
56 Συμπυκνωμένος χυμός

πορτοκαλιού

750ml - Μη αλκοολούχος συμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού, σε συσκευασία 
πλαστική 750ml
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.

57 Κονιάκ (το κιλό)
(χύμα)

- Αλκοολούχο ποτό 3A 

58 Φίλτρα καφέ Νο 4 συσκ.
40 τμχ 40 τμχ Χάρτινο  πολλαπλών  στρώσεων,  πορώδες  φίλτρο  καφέ  Νο  4,

κατασκευασμένο από εγκεκριμένης προέλευσης πρώτη ύλη.
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  Κατεψυγμένα είδη –ΤΜΗΜΑ 1-
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

1 Ψάρι πέρκα
φιλέτο 1κιλό

(χύμα)

-Τα  προς  προμήθεια  κατεψυγμένα  ψάρια  να  είναι  Α΄  ποιότητας,  καλά  διατηρημένα
κατευθείαν  βγαλμένα  από  τα  ψυγεία  ώστε  να  μην  έχουν  ξεπαγώσει  καθόλου,
απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά .
-Ο  τεμαχισμός  και  η  συσκευασία  να  έχει  γίνει  σε  εγκαταστάσεις  που  διαθέτουν
εγκεκριμένο  αριθμό  λειτουργίας.  Τα  παραπάνω  πρέπει  να  αναγράφονται  στη
συσκευασία  του  προϊόντος.  Επίσης  πάνω  στα  πακέτα  πρέπει  να  αναγράφεται  στην
Ελληνική  η  ημερομηνία  και  ο  τόπος  αλίευσης  καθώς  και  η  ημερομηνία  λήξης  του
προϊόντος.
-Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα.
-Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους.
-Τα  ψάρια  θα  παραδίδονται   από  τον  προμηθευτή   συσκευασμένα  σε  Α  και  Β
συσκευασία (κάλυψη με πλαστικό φύλλο (Α) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (Β), σε κατάσταση
κατάψυξης στους -18º C.
-Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε θερμοκρασία
-18º C, καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα.

2
Κοκκινόψαρο

1κιλό
(χύμα)

3 Σπανάκι

1κιλό

- Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές
της κατηγορίας.
- Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών
χαρακτήρων, σύμφωνα τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
-  Να  είναι  όσο  το  δυνατόν  ισομεγέθη,  φρέσκα,  απαλλαγμένα  από  ζιζάνια  και  τα
λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα .
-  Τα  είδη  να  είναι  απαλλαγμένα  από  υπολείμματα  φυτοφαρμάκων,  ραδιενεργά
κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα.
-  Συσκευασμένα  σε  ένα  κιλό,  από  την  εταιρία  παραγωγής  με  αναγραφόμενες
προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης.

4 Φασολάκια

5 Αρακάς

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών

1.   Οι  συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να  αναφέρουν  στις  προσφορές  τους  την  χώρα  προέλευσης  και
κατασκευής  των  υλικών  που  προσφέρουν.  Τα  παραπάνω  δεν  εφαρμόζονται  προκειμένου  για  προϊόντα
κοινοτικής προέλευσης.

2.  Ο προσφέρων πρέπει  να  δηλώνει  στην προσφορά του το εργοστάσιο,  στο οποίο θα κατασκευάσει  τα
προσφερόμενα  υλικά  καθώς  και  τον  τόπο  εγκατάστασής  του.  Εφόσον  για  την  παραγωγή  του  τελικού
προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά
περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση
της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.

3.  Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχει  η  παραπάνω  δήλωση,  θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.   Η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς
ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α.,
που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11
εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.  
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Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις  –απόρριψης  των υλικών)  σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά  που  απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραληπτέα  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  τιμής,  με  βάση  τους
ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να  παραπέμπονται  για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν
από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει  εγγράφως  εξέταση  κατ΄
έφεση  των  οικείων  αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

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

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 
10 ημέρες από την παραλαβή τους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και  το άρθρο 208 του ν.  4412/2016 και  συντάσσει  τα σχετικά πρωτόκολλα.  Οι  τυχόν
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

3.  Ο  Δήμος  διατηρεί  το δικαίωμα πριν  την παραλαβή να προβεί  σε  δειγματοληπτικό έλεγχο των προς
παράδοση προϊόντων.

Αναλυτικά :
 Η μεταφορά  των  ειδών  γίνεται  στο  χώρο  των  δομών  και  υπηρεσιών  του  Δήμου  με  καθαρά  και

απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να
μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα  ψυγεία.

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και ο
ΕΦΕΤ.

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

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν
τους ζητηθεί. 

 Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και
τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. 

 Η Επιτροπή παραλαβής έχει ως αντικείμενο:
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1. Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί
ο προμηθευτής.

2. Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία.
3. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους

τροφίμων.
4. Έλεγχο  ποιότητας  για  τον  εάν  τηρούνται  οι  προδιαγραφές  που  έχουν  ορισθεί  για  το  κάθε  είδος

χωριστά.
5. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1-3) η επιτροπή έχει το δικαίωμα

απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως.  Σε άλλη
περίπτωση  ο  Δήμος  έχει  το  δικαίωμα  να  τα  αγοράσει  από  το  ελεύθερο  εμπόριο  σε  βάρος  του
προμηθευτή.

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής για το
αν τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα
φορτηγά  μεταφοράς  των  τροφίμων  (έλεγχος  καθαριότητας,  θερμοκρασίας  και  εξοπλισμού).  Ο
προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  δίνει  στην  Επιτροπή  Παραλαβής  οποιαδήποτε  πληροφορία
σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος.

 Σε  καμία  περίπτωση ο προμηθευτής  δεν  μπορεί  να  αρνηθεί   εκτέλεση της  παραγγελίας.  Εφόσον
συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά,  ο προμηθευτής οφείλει  να ενημερώσει εγκαίρως τη
Διεύθυνση (τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας)
προκειμένου να μη φέρει ευθύνη.

 Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος τότε ο κάθε φορέας έχει το δικαίωμα να
το  αγοράζει  (αυτό  ή  αντίστοιχά  του)  από  το  ελεύθερο  εμπόριο  με  έξοδα  που  βαρύνουν  τον
προμηθευτή.

 Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται «δελτία αποστολής» ανά ομάδα ειδών, και στο τέλος κάθε μήνα θα
εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια,  με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά
του αναδόχου. (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). Τα τιμολόγια  πώλησης για τα είδη, για τα οποία
έχει  δοθεί  ποσοστό  έκπτωσης,  θα  συνοδεύονται  από  τα  ημερήσια  δελτία  πιστοποίησης  Μέσης
Λιανικής Τιμής πώλησης .

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Συσκευασία :
Σε κατάλληλη για υγρά τρόφιμα συσκευασία του ενός λίτρου με βιδωτό πώμα σε 
πλαστικό  τελάρο των 20 τεμ.

Τόπος
Παράδοσης :

Οι χώροι εργασίας των δικαιούχων, που θα ορίζονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου και
στους  οποίους  θα  εγκατασταθούν  ειδικά  ψυγεία  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του
προμηθευτή.
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Ρυθμοί
Παράδοσης

:
Η παράδοση θα γίνεται καθημερινά ή 2-3 φορές την εβδομάδα, στις πρώτες εργάσιμες
ώρες κάθε ημέρας, ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους δικαιούχους. Η κάθε υπηρεσία
θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή με τηλεομοιοτυπία.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που δεν
δύναται  να  πραγματοποιήσει  την  παραγγελία,  οφείλει  εγγράφως  να  ενημερώσει  την  Υπηρεσία,
αναφέροντας τους λόγους, το αργότερο μία ημέρα μετά την παραγγελία.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί γάλα σε ποσότητα, που οι φορείς θα του ορίζουν κάθε φορά.
Το γάλα θα παραδίδεται στους καθορισμένους τόπους από  7:00 έως  10:00 π.μ. το αργότερο, από
Δευτέρα έως Παρασκευή,  εκτός επισήμων αργιών.  Οι Υπηρεσίες  θα έχουν δικαίωμα αλλαγής της
ώρας παράδοσης (πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή) για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αναγκών τους. Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με ειδικά, για τρόφιμα, μεταφορικά μέσα
του προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

 Σε  περίπτωση που  ο  προμηθευτής  καθυστερεί  να  προσκομίσει  τα είδη  ή  προσκομίσει  μικρότερη
ποσότητα, τότε ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε
βάρος του προμηθευτή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κυπαρισσία, 18 Μαρτίου 2019

Η Συντάξασα

Γεωργοπούλου Βασιλική

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κυπαρισσία, 18 Μαρτίου  2019

Η Προϊσταμένη 
Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών &

Προϋπολογισμού

Λαμπροπούλου Δήμητρα

V. Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α/Α ΔΟΜΗ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Γαργαλιάνων
Μιαούλη 2

244 00 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2763 0 22255

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Φιλιατρών
Συμβολή Κανάρη & 
Δ. Παπαδοπούλου 
243 00 ΦΙΛΙΑΤΡΑ

2761 0 32272

3
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Κυπαρισσίας

Περιοχή Μυρέικα
245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2761 0 22255

30



4
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Αετού
Κοπανάκι

225 00 ΚΟΠΑΝΑΚΙ 2765 0 22500

5 ΚΑΠΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Φιλιατρών
Συμβολή Βασιλέως Γεωργίου &

Γεωργίου Γώγου 
243 00 ΦΙΛΙΑΤΡΑ

2761 0 34220

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜ.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Γαργαλιάνων Βασ. Γεωργίου 37Β 2763022224

Φιλιατρών
Ιωάννου Μεταξά & Βας. Παύλου

Όθωνος & Αμαλίας 1
2761035012
2761360010

Κυπαρισσίας Δημαρχείου 2 2761360700

Αετού Κοπανάκι 2765360213

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

«Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών
σταθμών  του Νομικού Προσώπου και  φρέσκου

γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού

προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας  2019 - 2020»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.  
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Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

ΟΜΑΔΑ Α

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ

 Ομάδα Α: Φρέσκο Γάλα  CPV: 15 51 11 00-4 "ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ"

 ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον.
Μέτρ.

Ποσότητα

Τιμή
Δαπάνη χωρίς

ΦΠΑ
Μον.

1

Φρέσκο γάλα πλήρες σε λιπαρά (3,55% με μέγιστη 
απόκλιση 0,5%) ή χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά (1,55 % με μέγιστη απόκλιση 0,5%), όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

λίτρα 33.500

Άθροισμα

ΦΠΑ 13%

Σύνολο  ΟΜΑΔΑΣ Α (Τμήμα 1)   

Τόπος / Ημερομηνία _____________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

«Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών
σταθμών  του Νομικού Προσώπου και  φρέσκου

γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού

προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας  2019 - 2020»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.  
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Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

 

ΟΜΑΔΑ Β

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Ο
Μ

Α
ΔΑ

TMHMA

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Ο

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
  ΕΠΙ ΤΗΣ H.Τ.Λ.Π. * ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΠΩΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΑΡΙΘΜΗΤΙ

ΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(α) (β) (γ) (δ)

B

1 . ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
2.355,00 %

2. ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
1.494,00 %

3. ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2.310,00 %

4. ΔΕ ΑΕΤΟΥ
771,00 %

     * H.Τ.Λ.Π:   Επί της  Ημερήσιας Τιμής Λιανικής Πώλησης

Τόπος / Ημερομηνία _____________________

(ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

«Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών
σταθμών  του Νομικού Προσώπου και  φρέσκου

γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού

προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας  2019 - 2020»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΔΡΑ:  
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ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ο
Μ

Α
ΔΑ

  

TMHMA
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
ΕΠΙ ΤΗΣ H.Τ.Λ.Π. *

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(α) (β) (γ) (δ)

Γ

1 . ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
5.647,00 %

2. ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
5.715,00 %

3. ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
5.310,00 %

4. ΔΕ ΑΕΤΟΥ
1.400,00 %

     * H.Τ.Λ.Π:   Επί της  Ημερήσιας Τιμής Λιανικής Πώλησης

Τόπος / Ημερομηνία _____________________

(ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

«Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών
σταθμών  του Νομικού Προσώπου και  φρέσκου

γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού

προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας  2019 - 2020»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
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ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

ΟΜΑΔΑ Δ

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ο
Μ

ΑΔ
Α

TMHMA
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
  ΕΠΙ ΤΗΣ H.Τ.Λ.Π. *

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΑΡΙΘΜΗΤΙ
ΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(α) (β) (γ) (δ)

Δ

1 . ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
4.976,50 %

2. ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
3.113,50 %

3. ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
5.785,00 %

4. ΔΕ ΑΕΤΟΥ
1.215,50 %

     * H.Τ.Λ.Π:   Επί της  Ημερήσιας Τιμής Λιανικής Πώλησης

Τόπος / Ημερομηνία _____________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών
σταθμών  του Νομικού Προσώπου και  φρέσκου

γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού

προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας  2019 - 2020»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
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ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

 

ΟΜΑΔΑ E΄
ΕΙΔΗ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 Ομάδα  E: Είδη Παντοπωλείου-  ΤΜΗΜΑ 1- CPV: 15800000-6

Α/
Α

         ΕΙΔΟΣ 
Μον.
Μέτρ.

Ποσό
τητα

Τιμή
Μον.

Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

13% 24%

1
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1κιλό τεμάχια 115

/////////

 

2
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 500γρ τεμάχια 160

/////////

3
Γάλα εβαπορέ 410γρ τεμάχια 2400

/////////

4
Ελαιόλαδο 5λίτρα τεμάχια 146

/////////

5
Μακαρόνια 500γρ τεμάχια 380

/////////

6
Μακαρόνια (κοφτό) 500γρ τεμάχια 250

/////////

7
Χυλοπίτες 500γρ τεμάχια 215

/////////

8
Ζυμαρικά πένες 500γρ τεμάχια 165

/////////

9
Ζυμαρικά ριγκατόνι 500γρ τεμάχια 165

/////////

10
Ζυμαρικά κριθαράκι 500γρ τεμάχια 225

/////////

11
Μέλι 1κιλού τεμάχια 118

/////////

12
Ρύζι νυχάκι 500γρ τεμάχια 360

/////////

Α/
Α

         ΕΙΔΟΣ 
Μον.
Μέτρ.

Ποσό
τητα

Τιμή
Μον.

Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

13% 24%

13
Ρύζι κίτρινο 500γρ τεμάχια 525

/////////

14
Φακές 500γρ τεμάχια 475

/////////

15
Φασόλια 500γρ τεμάχια 145

/////////

16
Γιαούρτι 1 κιλό τεμάχια 180

/////////

17
Φέτα 1κιλό τεμάχια 315

/////////

18 Κασέρι 1 κιλό τεμάχια 130 /////////
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19
Κασέρι σε φέτες το κιλό τεμάχια 122

/////////

20
Τυρί τριμμένο λευκό 1κιλό τεμάχια 160

/////////

21
Τυρί τριμμένο κίτρινο 1κιλό τεμάχια 95

/////////

22
Γκούντα τυρί 1κιλό τεμάχια 85

/////////

23
Ένταμ τυρί 1κιλό τεμάχια 85

/////////

24
Γραβιέρα 1κιλό τεμάχια 150

/////////

25
Νερό εμφιαλωμένο 1,5λίτρου (6αδα) τεμάχια 370

/////////

26
Αλάτι ψιλό 500γρ σακούλα τεμάχια 170

/////////

27
Αλάτι χονδρό 1.000 γρ σακούλα τεμάχια 36

/////////

28
Άνθος αραβοσίτου συσκευασία 160γρ τεμάχια 480

/////////

29
Δημητριακά - νιφάδες καλαμποκιού 375γρ τεμάχια 490

/////////

30
Ζάχαρη κρυσταλλική 1κιλό τεμάχια 210

/////////

31
Ζάχαρη άχνη 1/2κιλό τεμάχια 35

/////////

32
Βούτυρο μαργαρίνη soft κεσεδάκι 500γρ τεμάχια 365

/////////

33
Μαρμελάδα 450γρ τεμάχια 140

/////////

34
Πιπέρι σκόνη συσκευασία 100γρ τεμάχια 45

/////////

35
Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκευασία 20γρ τεμάχια 24

/////////

36
Πάπρικα σκόνη συσκευασία 20γρ τεμάχια 27

/////////

37
Κανέλλα σκόνη συσκευασία 50γρ τεμάχια 36

/////////

38
Κανέλλα ξυλάκια (το κιλό) τεμάχια 15

/////////

39
Βανίλιες (κασετίνα 30τμχ) τεμάχια 16

/////////

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ
Μον.
Μέτρ.

Ποσό
τητα

Τιμή
Μον.

Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

13% 24%
40

Μπέικιν πάουντερ (τριάδα) τεμάχια 51
/////////

41
Σόδα σκόνη (συσκ. 350γρ) τεμάχια 16

/////////

42
Αμμωνία φακελάκι 28γρ τεμάχια 17

/////////

43
Ψωμί του τοστ (συσκευασία μεγάλη) τεμάχια 310

/////////

44
Ξύδι (πλαστική φιάλη 400γρ) τεμάχια 100

/////////

45
Τοματοπολτός 410γρ τεμάχια 90

/////////

46
Τοματοχυμός 500γρ τεμάχια 900

/////////
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47
Μπισκότα πτι μπερ 225γρ τεμάχια 135

/////////

48
Μαγιά στιγμής 8γρ τεμάχια 25

/////////

49
Σπορέλαιο 5 λίτρα τεμάχια 11

/////////

50
Φρυγανιά τριμμένη (συσκ. 370γρ) τεμάχια 45

/////////

51
Κρέμα γάλακτος (500γρ) τεμάχια 70

/////////

52
Τσάι βουνού συσκευασία 500γρ τεμάχια 21

/////////

53
Τσάι συσκευασία 20τμχ τεμάχια 21

/////////

54
Καφές φίλτρου (250γρ) τεμάχια 10

/////////

55
Καφές ελληνικός (490γρ) τεμάχια 20

/////////

56
Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού 750ml τεμάχια 10

/////////

57
Κονιάκ (το κιλό) τεμάχια 1

/////////

58
Φίλτρα καφέ Νο 4 συσκ. 40 τμχ Τεμάχια 2

/////////

Άθροισμα

Φ.Π.Α.

Σύνολο  ΟΜΑΔΑΣ Ε (Τμήμα 1)   

Τόπος / Ημερομηνία _____________________

(ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών
σταθμών  του Νομικού Προσώπου και  φρέσκου

γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού
προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας  2019- 2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΔΡΑ:  
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ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

 
Ομάδα  ΣΤ: 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
-ΤΜΗΜΑ1

 
CPV:

 
 

15331170-9
Κατεψυγμένα

Λαχανικά  

 15221000-3
 

 Κατεψυγμένα
Ψάρια

 

Α/Α          ΕΙΔΟΣ Μον.
Μέτρ.

Ποσό
τητα

Τιμή
Μον.

Δαπάνη για είδη με
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
13%

1 Ψάρι πέρκα φιλέτο   κιλά 250

2 Κοκκινόψαρο 
κιλά 60

3 Σπανάκι
κιλά 30

4 Φασολάκια 
κιλά 60

5 Αρακάς 
κιλά 150

Άθροισμα

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  ΣΤ’-ΤΜΗΜΑ 1: 

Τόπος / Ημερομηνία _____________________

(ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

VI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ομάδα  Α:     Φρέσκο Γάλα
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΒΑΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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1
Λευκό φρέσκο αγελαδινό γάλα ,
παστεριωμένο, σε συσκευασία

1 λίτρου .

_____________________________
(Τόπος / ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

VI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ομάδα  Β:     Είδη Αρτοποιείου  

40

Στοιχεία προμηθευτή ή Σφραγίδα επιχείρησης



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ

1. Άρτος χωριάτικος (500γρ)

2.
Κουλούρια σουσαμένια

(Θεσσαλονίκης)

3.
Κουλούρια λαδιού,

(πορτοκαλιού, κανέλλας
κλπ)

4.
Κουλούρια βουτύρου

(βουτήματα)

5. Αυγοκούλουρα

______________________________
(Τόπος / ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

VI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ομάδα  Γ:  Είδη Κρεοπωλείου

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΦΑΓΙΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό 
(νουά)

2 Κρέας μοσχαρίσιο καθαρό 
(ποντίκι)
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3 Κιμάς μοσχαρίσιος (μπούτι)

4 Κοτόπουλο φρέσκο 
(μπούτι/στήθος)

5 Κοτόπουλο φρέσκο φιλέτο

6 Κρέας χοιρινό μπριζόλα 
λαιμού

7 Χοιρινό μπουκιές

8 Κρέας χοιρινό μπούτι 
καθαρό

9 Αρνί
10

Αυγά (6αδα)

______________________________
(Τόπος / ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

VI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ομάδα  Δ:     Είδη Οπωροπωλείου
Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Καρότα
2 Λάχανο
3 Μαρούλι
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4 Κολοκύθια
5 Σπανάκι
6 Κρεμμύδι ξερό
7 Κρεμμύδι φρέσκο
8 Πράσο
9 Σκόρδα

10 Άνηθος
11 Μαϊντανός
12 Σέλινο
13 Φασόλια
14 Πιπεριές
15 Αγγούρια
16 Ντομάτες
17 Μελιτζάνες
18 Πατάτες εγχώριες
19 Λεμόνια
20 Αχλάδια
21 Πεπόνια
22 Καρπούζια
23 Αρακάς φρέσκος
24 Βερύκοκα
25 Ροδάκινα
26 Πορτοκάλια
27 Μανταρίνια
28 Μήλα
29 Μπανάνες
30 Φράουλες
31 Ρίγανη
32 Μπρόκολο
33 Κουνουπίδι

_____________________________
(Τόπος / ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα και υπογραφή

VI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ομάδα Ε: Είδη Παντοπωλείου

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ  ή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1κιλό    
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2 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 500γρ    
3 Γάλα εβαπορέ 410γρ    
4 Ελαιόλαδο 5λίτρα    
5 Μακαρόνια 500γρ    
6 Μακαρόνια (κοφτό) 500γρ    
7 Χυλοπίτες 500γρ    
8 Ζυμαρικά πένες 500γρ    
9 Ζυμαρικά ριγκατόνι 500γρ    

10 Ζυμαρικά κριθαράκι 500γρ    
11 Μέλι 1κιλού    
12 Ρύζι νυχάκι 500γρ    
13 Ρύζι κίτρινο 500γρ    
14 Φακές 500γρ    
15 Φασόλια 500γρ    
16 Γιαούρτι 1 κιλό    
17 Φέτα 1κιλό    
18 Κασέρι 1 κιλό    
19 Κασέρι σε φέτες το κιλό    
20 Τυρί τριμμένο λευκό 1κιλό    
21 Τυρί τριμμένο κίτρινο 1κιλό    
22 Γκούντα τυρί 1κιλό    
23 Ένταμ τυρί 1κιλό    
24 Γραβιέρα 1κιλό    
25 Νερό εμφιαλωμένο 1,5λίτρου (6αδα)    
26 Αλάτι ψιλό 500γρ σακούλα    
27 Αλάτι χονδρό 1.000γρ σακούλα    
28 Άνθος αραβοσίτου συσκευασία 160γρ    
29 Δημητριακά - νιφάδες καλαμποκιού 

375γρ    
30 Ζάχαρη κρυσταλλική 1κιλό    
31 Ζάχαρη άχνη 1/2κιλό    
32 Βούτυρο μαργαρίνη soft κεσεδάκι 500γρ    
33 Μαρμελάδα 450γρ    
34 Πιπέρι σκόνη συσκευασία 100γρ    
35 Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκευασία 20γρ    
36 Πάπρικα σκόνη συσκευασία 20γρ    
37 Κανέλλα σκόνη συσκευασία 50γρ    
38 Κανέλλα ξυλάκια (το κιλό)    
39 Βανίλιες (κασετίνα 30τμχ)    
40 Μπέικιν πάουντερ (τριάδα)    
41 Σόδα σκόνη (συσκ. 350γρ)    
42 Αμμωνία φακελάκι 28γρ    
43 Ψωμί του τοστ (συσκευασία μεγάλη)    
44 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400γρ)    
45 Τοματοπολτός 410γρ    
46 Τοματοχυμός 500γρ    
47 Μπισκότα πτι μπερ 225γρ    
48 Μαγιά στιγμής 8γρ    
49 Σπορέλαιο 5 λίτρα    
50 Φρυγανιά τριμμένη (συσκ. 370γρ)    
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51 Κρέμα γάλακτος (500γρ)    
52 Τσάι βουνού συσκευασία 500γρ    
53 Τσάι συσκευασία 20τμχ    
54 Καφές φίλτρου (250γρ)    
55 Καφές ελληνικός (490γρ)    
56 Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού 

750ml    
57 Κονιάκ (το κιλό)
58 Φίλτρα καφέ Νο 4 συσκ. 40 τμχ.    

_____________________________
(Τόπος / ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα και υπογραφή

VI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ομάδα  ΣΤ:  Κατεψυγμένα Είδη 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΧΩΡΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1 Ψάρι πέρκα φιλέτο 

2 Κοκκινόψαρο 

3 Σπανάκι 

4 Φασολάκια 

5 Αρακάς 

______________________________
(Τόπος / ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

VII  .   ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2019-2020.

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

         Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι  άριστης ποιότητας. Τα είδη θα είναι κατά
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν
στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
Αντικειμένων  κοινής  χρήσης  τις  ισχύουσες  κτηνιατρικές,  υγειονομικές  και  κοινοτικές
διατάξεις  καθώς  και  τους  κανονισμούς  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων. 

ΝΑΙ
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        Η  ποιότητα  των  υλικών  υπόκειται  στον  έλεγχο  της  Επιτροπής  Παραλαβής
Προμηθειών του Δήμου, και του Ν.Π. η οποία δύναται να απαγορεύσει την προμήθεια
αυτών προ της ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου.

ΝΑΙ

        Η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί την προμήθεια, έχει το δικαίωμα να ζητήσει
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών
ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του
Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  παρούσας
προμήθειας , οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
και όσες φορές κριθεί απαραίτητο.

ΝΑΙ

        Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική
περιγραφή  και  τους  ειδικούς  όρους  των τεχνικών  προδιαγραφών  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

ΝΑΙ

        Ο ανάδοχος θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν
ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα µε τη σχετική
μελέτη.

ΝΑΙ

        Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα είδη  κατά την
εκτέλεση  της  σύμβασης  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  πληρούνται  οι  τεχνικές
προδιαγραφές.  Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει  τον
ανάδοχο.

ΝΑΙ

        Εάν  κάποιο  είδος  κατά  το  χρόνο  παράδοσης  είναι  ελαττωματικό  ή  δεν
ανταποκρίνεται  στις  προδιαγραφές,  δεν  θα  παραλαμβάνεται  από  την  Επιτροπή
Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε
που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος, η
Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες.

ΝΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  A «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ» 
 Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει
να  προσκομίσει  ψυγεία  σε  (5  -  6)  διαφορετικά  σημεία  του  Δήμου  ή  όσα  τελικά
απαιτηθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, για την τοποθέτηση και συντήρηση
του προϊόντος. Ο ανάδοχος οφείλει  να συντηρεί τα ψυγεία τακτικά  για την καλή
λειτουργία αυτών με δικά του έξοδα. 

ΝΑΙ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)
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