
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση         : Γενισέα Ξάνθης
Ταχ. Κωδ.        : 67064
Πληροφορίες    : Αμφιθέα Μισκάκη
Τηλέφωνο        : 2541352558
FAX                 : 2541352539

Αρ. Μελέτης: 2/2022

Π  Ρ  Ο      Μ      Η  Θ      Ε  Ι      Α  :   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.        Αν  τ      ι  κ      ε  ί  μ  ε      ν  ο        τ      ης            π  ρο  μ      ήθ  ε      ι  α      ς  
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται :
α) Η προμήθεια ειδών τροφίμων και συγκεκριμένα: ειδών Παντοπωλείου, οπωροπωλείου,
ζαχαροπλαστείου,  ελαιολάδων,  κρεοπωλείου, αρτοπωλείου,  και  γαλακτοκομικών
προϊόντων   για  τα  έτη 2023-2024 για τις ανάγκες σίτισης Βρεφών και  νηπίων,  που
φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς  του ΝΠ∆∆  και   
β)  Προμήθεια φρέσκου  γάλακτος  για  το δικαιούχο  προσωπικό  του  Δήμου Αβδήρων
για τα έτη 2023-2024.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις
οποίες  κυρώθηκε  και  έχει  ισχύ  νόμου  από  τη  δημοσίευσή  της  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Η διαδικασία
ανάδειξης  προμηθευτών-χορηγητών,  για  προμήθειες  α.  τροφίμων,  β.  λοιπών
αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  καθώς  και  παρόχων  των  σχετικών  υπηρεσιών,  γ.
πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες
των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται
εφεξής από τους οικείους Δήμους». 
Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: οικ. 4632/16-02-2018 και με ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-
5ΓΒ  έγγραφο  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  Γεν.  Δ/νση  Αποκέντρωσης  και  Τοπ.
Αυτοδιοίκησης  Δ/νση  Προσωπικού  Τοπ.  Αυτοδιοίκησης  Τμήμα  Προσωπικού  Ιδιωτικού
Δικαίου όπου αναφέρει ότι : «Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.
4483/2017  «οι  εργαζόμενοι  με  συμβάσεις  εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  καθώς  και  οι
συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
που  απασχολούνται  στις  εργασίες  που  αναφέρονται  στην  αριθ.  53361/11.10.2006
Κ.Υ.Α. (1503 Β΄), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση» όπως προκύπτει
από  τη  ρητή  γραμματική  διατύπωση  της  άνω  διάταξης,  η  οποία  αναφέρεται  στους
συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους ίσης
μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την
ίδια ειδικότητα και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος
2018 και μετά την ισχύ του Ν. 4483/2017 (Α 107/31-7-2017). 



Επιπλέον  λαμβάνεται  υπόψη  και  η  αριθ.  Υ1α/76785/12-10-2017  απόφαση  Υπουργού
Υγείας (Β΄3758), η αριθ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/Β΄/25-
10-2017) που αφορά τον ιατρικό έλεγχο προσωπικού, διατροφής και κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς. 
Τέλος με την παρούσα μελέτη λαμβάνεται  υπόψη και  ενδεχόμενη πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού ή μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ορισμένου χρόνου, σε όλους
τους φορείς , οι οποίοι θα είναι δικαιούχοι υπάλληλοι της παροχής γάλακτος. 

Με  βάσει  τα  παραπάνω,  η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  προμήθεια
ειδών για τους εξής φορείς: 

 ΝΠΔΔ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (προμήθεια τροφίμων για τους
παιδικούς  σταθμούς και παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό). 

 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό).

 Κατά την μελέτη λήφθηκαν υπόψη: 

Α)  Για  το  ΝΠΔΔ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΒΡΕΦΙΚΗΣ –  ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ το  σύνολο των φιλοξενούμενων
παιδιών  των  Παιδικών  Σταθμών  και  οι  αντίστοιχες  ποσότητες  τροφίμων  που  είναι
απαραίτητα για την παροχή πρωινού γεύματος και μεσημεριανού φαγητού όπως έχουν
υπολογιστεί από το Ν.Π.Δ.Δ. για τα οικ. έτη 2023-2024  ως εξής:
α)  προμήθεια  ειδών  παντοπωλείου,  ποσού  14.999,96  ευρώ  στον   Κ.Α.  15-
6481.001,
β)  προμήθεια  ειδών  οπωροπωλείου,  ποσού  8.999,43  ευρώ  στον   Κ.Α.  15-
6481.005,
δ)  προμήθεια  ελαιολάδου,  ποσού  3.745,95  ευρώ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  15-
6481.004
ε) προμήθεια Νωπών κρεάτων & πουλερικών , ποσού 14.495,87ευρώ, σε βάρος
του Κ.Α. 15-6481.003
στ) προμήθεια ειδών αρτοποιείου , ποσού 5.499,94ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 15-
6481.006
ζ) Προμήθεια Γαλακτοκομικών προϊόντων 11.299,77 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α.
15-6481.002
η) Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό 5.499,03ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 15-
6063.002

Συνολικό ποσό      :  64.539,95€ συ      μπ/ου  Φ. Π. Α.  

Β) Για τον Δήμο Αβδήρων το σύνολο της ποσότητας φρέσκου γάλακτος για το  δικαιούχο
προσωπικό σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/53361/0022/06 ΦΕΚ Β 1503/11 - 10 - 2006, σε κάθε
εργαζόμενο μόνιμο η αορίστου αντιστοιχεί, σε καθημερινή βάση, ένα (1) λίτρο φρέσκου
γάλακτος ανά ημέρα εργασίας για όλο τον χρόνο . Η ανάλυση των ποσοτήτων ανά έτος
είναι η παρακάτω: 
για το έτος 2023,   220 ημέρες για το τακτικό προσωπικό 22 άτομα, 25 ημέρες για 13
άτομα σύμβασης ΙΔΟΧ, 32 ημέρες για 7 άτομα σύμβασης ΙΔΟΧ ,  50 ημέρες για 4 άτομα
σύμβασης ΙΔΟΧ , 145 ημέρες για 2 άτομα σύμβασης ΙΔΟΧ ,80 ημέρες για 10 άτομα
σύμβασης ΙΔΟΧ, 200 ημέρες για 12 άτομα σύμβασης ΙΔΟΧ, 40 ημέρες για 15 άτομα
σύμβασης ΙΔΟΧ και 185 ημέρες για 28 άτομα σχολικές καθαρίστριες . 
Για το έτος 2024, 220 ημέρες για το τακτικό προσωπικό 22 άτομα,  , 145 ημέρες για 27
άτομα σύμβασης ΙΔΟΧ , 185 ημέρες για 28 άτομα σχολικές καθαρίστριες  . 180 ημέρες



για 12 άτομα  σύμβασης ΙΔΟΧ και 40 ημέρες για 15 άτομα σύμβασης ΙΔΟΧ

Για την προμήθεια γάλακτος , σε βάρος του  Κ.Α. 20.6061.001 για το έτος 2023 -2024

Συνολικό ποσό:       55.623,40 €       συμπ/ου  Φ. Π. Α.  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και κριτήριο  κατακύρωσης :

α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή
για  την  Ομάδα  Α΄(  είδη  παντοπωλείου),  την  Ομάδα  Ε΄(  Είδη  αρτοποιείου)  και  τις
Ομάδες  ΣΤ΄-  Ζ΄  και  Η΄ (  Είδη Γάλακτος   –  γαλακτοκομικά προϊόντα ,  Γάλα για  το
δικαιούχο Προσωπικό του ΝΠΔΔ και του Δήμου Αβδήρων ) και  

β)το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%) στη  νόμιμη
διαμορφούμενη   κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα
παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης
τιμών  της υπηρεσίας εμπορείου  της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του
άρθρου  13  του  Ν  3438/2006  για  την  Ομάδα  Γ΄(ελαιόλαδα),  την  Ομάδα  Β΄(είδη
Οπωρολαχανοπωλείου), Ομάδα Δ΄( είδη κρεοπωλείου) , 

 Η διενέργεια  του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει  με Ανοικτό  Διαγωνισμό,  με
κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας, με
βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

 Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα επιφέρει
αυτόματα  την απόρριψη της  προσφοράς  που αφορά την ομάδα αυτή.  Ομοίως
εφόσον  απορρίπτεται  η  προσφορά  σε  ένα  είδος  της  ομάδας,  θα  επιφέρει  ως
αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολο της ομάδας

 Ο  Δήμος  και  το  νομικό  πρόσωπο  Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. έχουν  την  δυνατότητα
εφόσον  το  επιθυμούν  να  μην  εξαντλήσουν  τον  αριθμό  των  ποσοτήτων  που
αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμούν να προμηθευτούν όλη
την  ποσότητα  των  αγαθών,  τότε  ο  ανάδοχος  της  εκάστοτε  ομάδας  είναι
υποχρεωμένος να τις παραδώσει. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν
τις ποσότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στον προϋπολογισμό και για τις οποίες
πρέπει  να  υποβληθεί  προσφορά,  ανάλογα  με  τις  προκύπτουσες  ανάγκες  και
πάντως  χωρίς  να  ξεπεραστεί  το  ανώτερο  ποσό  της  συμβατικής  αξίας  Σε
περίπτωση  που  δεν  προσληφθούν  όλοι  οι  δικαιούχοι  (π.χ.  μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ή έκτακτο προσωπικό ορισμένου
χρόνου),  ο  Δήμος  και  το  νομικό  πρόσωπο Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.  έχουν  την
δυνατότητα να μην εξαντλήσουν όλες τις ποσότητες που αναφέρονται στην
παρούσα  μελέτη.  Σε  περίπτωση που είναι  αναγκαία  η  τροποποίηση της
σύμβασης, λόγω αύξησης των δικαιούχων, θα υπογραφεί συμπληρωματική
σύμβαση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016.  Καθώς  όμως  η
ημερομηνία  πρόσληψης  του  προσωπικού  που  ενδεχομένως  προσληφθεί  μέσω
προγραμμάτων  κοινωφελούς  χαρακτήρα  ή  έκτακτου  προσωπικού  δεν  θα  είναι
ενιαία  για  όλους  και  επίσης  ενδέχεται  να  διαφοροποιηθεί  ο  τελικός  αριθμός
προσλαμβανομένων, δικαιούχων ΜΑΠ, είναι ενδεικτικό. Καθώς η πρόσληψη και η
αποχώρηση  των  εργαζομένων  του  προγράμματος  που  δικαιούνται  την  παροχή
γάλακτος, αλλά και ο συνολικός αριθμός τους δεν θα είναι σταθερός, ούτε δύναται
να υπολογιστεί  με ακρίβεια η έναρξη και  η λήξη της απασχόλησης για  όλο το
διάστημα της προμήθειας, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας, θα γνωστοποιούνται
στον ανάδοχο οι  ποσότητες  του μήνα και  οι  τυχόν μεταβολές αυτών. Τέλος οι
ποσότητες  γάλακτος  είναι  ενδεικτικές  και  έχουν  υπολογισθεί  με  βάση  την
υπάρχουσα  κατάσταση  σε  εργατοτεχνικό  προσωπικό,  βάσει  της  σχετικής
νομοθεσίας  και  λαμβάνοντας  υπόψη  ωστόσο  και  τις  περιπτώσεις  συντάξεων,



αποχωρήσεων,  προσλήψεων,  σύναψη  νέων  συμβάσεων  ορισμένου  χρόνου  και
μετατάξεων. 

Η  Παράδοση  για  τον  Δήμο  Αβήρων  θα  γίνετε  μετά  από  συνεννόηση  του
προμηθευτή με τον προϊστάμενο του τμήματος τις  πρωινές ώρες το ελάχιστο 2
φορές  την  εβδομάδα  στον Όρχος  οχημάτων και  σύμφωνα με  την  αναλογούσα
ποσότητα  που  δικαιούνται  οι  εργαζόμενοι  του  Δήμου. Με  το  νομικό  πρόσωπο
Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. η  παράδοση  της  απαραίτητης  ποσότητας  θα  πραγματοποιείται
κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του νομικού προσώπου

 Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς
θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα σημεία
που  θα  υποδείξει  η  αρμόδια  υπηρεσία.  Την  ευθύνη  συντήρησης  των  ανωτέρω
θαλάμων  έχει  ο  ανάδοχος,  καθώς  και  υποχρέωση  αντικατάστασής  τους,  σε
περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας. 

 Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται
στην προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας διακήρυξης (ενδεικτικό
προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή).

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

  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα
δείγματα, εφόσον ζητηθούν να προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών. Στην περίπτωση
αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.

  Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά είτε  για  το  σύνολο της
προμήθειας  είτε  για  κάθε  ομάδα  τροφίμων  ξεχωριστά  Στην  περίπτωση
όμως  του  γάλακτος  η  προσφορά  πρέπει  να  περιλαμβάνει  και  τις  τρεις
ομάδες (ΣΤ΄, Ζ’ και Η΄) επί ποινή αποκλεισμού.

  Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδια υπάλληλο του
ΝΠ∆∆ ή  του  Δήμου και  το  κόστος  θα  καταβάλλεται  με  την  συμπλήρωση των
απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του ΝΠ∆∆ ή του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γενικές Προδιαγραφές – Γενικές Απαιτήσεις
Ως προς τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις
υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας καθώς και οι προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α΄/3-5-2007) «Αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθ. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης,  των επίσημων
ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους
κανόνες  υγείας  και  καλής  διαβίωσης  των  ζώων  και  εναρμόνιση  της  κτηνιατρικής
νομοθεσίας προς την υπ' αριθ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου» και όπως αυτό έχει  τροποποιηθεί με το Ν. 4235/14 (ΦΕΚ - 32 Α΄/11-2-
2014):  Διοικητικά μέτρα,  διαδικασίες  και  κυρώσεις  στην εφαρμογή της  ενωσιακής  και



εθνικής  νομοθεσίας  στους  τομείς  των  τροφίμων,  των  ζωοτροφών  και  της  υγείας  και
προστασίας  των  ζώων  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επιπλέον,  κατά  την  παραγωγή  των  γαλακτοκομικών  προϊόντων  θα  πρέπει  να
τηρούνται  οι  διατάξεις  των  άρθρων  79  και  80  της  υπουργικής  απόφασης  με  αριθμό
1100/87  (ΦΕΚ  788/31-12-87)  «Κωδικοποίηση  και  μεταγλώττιση  των  διατάξεων  του
Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  με  σύστημα  κινητών  φύλλων»  και  όπως  αυτά  έχουν
τροποποιηθεί.
Για  τις  πρώτες  ύλες  που  χρησιμοποιούνται  για  τη  παρασκευή  προϊόντων
αρτοποιίας,  ζύμης και  ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας,  τον τρόπο συσκευασίας και
διάθεσης των προϊόντων αυτών, καθώς και για τη διαδικασία του ελέγχου τους, απαιτείται
η  εναρμόνιση  στους  ισχύοντες  Ευρωπαϊκούς  κανονισμούς,  στις  διατάξεις  του  Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύουν κάθε φορά και στις συναφείς διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από
μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες
οσμές,  χρωματισμούς  και  άλλα  ανεπιθύμητα  οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά.  Ο
προμηθευόμενος άρτος, τα αρτοσκευάσματα και τα αρτοποιεία θα πληρούν τους όρους και
προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
και συναφείς διατάξεις». Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών  (ΦΕΚ  788  Β΄/87)  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  τις  εκάστοτε
υγειονομικές διατάξεις.

Τεχνική περιγραφή ανά ομάδα και είδος
α) Είδη Παντοπωλείου

ΟΣΠΡΙΑ 
Τα  όσπρια  θα  είναι  φυσικά  προϊόντα  υψηλής  ποιότητας,  βραστερότητας  και  γεύσης,
φετινής σοδιάς, ελληνικής  προέλευσης, ώριμα, φυσιολογικού  χρώματος, στιλπνά, μη
συρρικνωμένα  και   με   ομοιόμορφη  εμφάνιση,  απαλλαγμένα  από  ξένα  σώματα,
απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της
ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης  και  του  συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.

ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΡΥΖΙΟΥ 
Τα  δύο  είδη  ρυζιού, θα  είναι  φυσικά  προϊόντα υψηλής  ποιότητας, βραστερότητας και
γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα
από ξένα σώματα, απεντομωμένα  με  φυσικές  οικολογικές  ουσίες  ακίνδυνες  για  τον
άνθρωπο, με  ένδειξη  της  ημερομηνίας παραγωγής και  λήξης κατανάλωσης και  του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις
προβλεπόμενες  ενδείξεις  (σχετικές  διατάξεις)  πρέπει  απαραίτητα  να  γράφεται  και  η
ποιότητα του ρυζιού.

ΑΥΓΑ
Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α’ κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε.
Τα αυγά θα πρέπει να είναι ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις
βάσει των κείμενων διατάξεων και να έχουν μεσαίο βάρος 53-63 γρ. Τα αυγά θα είναι
συσκευασμένα  από  το  ωοσκοπικό  κέντρο  ή  το  κέντρο  συσκευασίας,  με  τις  παρακάτω
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεις:

 όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά την
συσκευασία

 διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου



 κατηγορία αυγού Α΄
 κατηγορία βάρους
 αριθμός αυγών
 ημερομηνία ελάχιστης δραστηριότητας

Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα  προμηθευόμενα  κατ/να  λαχανικά  θα  είναι  πρώτης  ποιότητος  και  θα  πληρούν  τις
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.
Θα πρέπει:

- Τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ξένων σωμάτων,
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.

- Η συσκευασία να είναι κατάλληλη για τρόφιμα με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος,
ημερομηνία  παραγωγής  και  ημερομηνία  λήξης,  χώρα  προέλευσης,  στοιχεία
παραγωγής, στοιχεία διακινητή κλπ) στην ελληνική γλώσσα.

- Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται  με  μεταφορικά μέσα θερμοκρασίας  -18
βαθμούς Κελσίου, καθαρά, απολυμασμένα με καταγραφικά θερμόμετρα.

- Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
- Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις.
Όλα  τα  κατεψυγμένα  να  είναι  σε  αεροστεγή,  άρτια,  χωρίς  διακοπή  στη  ραφή
συσκευασία, έως 1.000 γρ. και η ημερομηνία παραγωγής με την παράδοση στο νομικό
πρόσωπο να μη υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες. Τα κατεψυγμένα πρέπει να πληρούν
όλους  τους  Ευρωπαϊκούς  κανονισμούς,  την  ελληνική  νομοθεσία  και  τις  σχετικές
διατάξεις  και  τον Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι
καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευση Ε.Ε. Α’ ποιότητας,
συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν
το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των
κείμενων  διατάξεων  περί  εμπορίας  κατεψυγμένων  λαχανικών  αποκλειόμενης
απολύτως  της  προμήθειας  κατεψυγμένων  λαχανικών  κατώτερης  ποιότητας  της
πρώτης.
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
Τα  φασολάκια  να  είναι  πλατιά,  χαρακτηριστικό  προϊόν,  χωρίς  κοτσάνια,  με  ανοιχτό
χαρακτηριστικό  πράσινο  χρώμα,  απαλλαγμένο  από  χώμα,  κατεψυγμένο  χωρίς  ξένες
οσμές,  απαλλαγμένο  από  ξένα  σώματα  ή  υπολείμματα  εντόμων,  με  απουσία
φυτοφαρμάκων. Το μέγεθος να είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων εκατοστών. 

ΑΛΕΥΡΙ 
Τα  αλεύρι  για  όλες  τις  χρήσεις  θα  πρέπει  να  είναι  προϊόν  αλέσεως  υγιούς  σίτου
βιομηχανικώς καθορισθέντος  από  πάσα  ανόργανη  ή  οργανική  ουσία.  Αλεύρι  που  να
μην   είναι   υγροποιημένο   ή  σβολιασμένο  και  να  μην  έχει  καμιά  μυρωδιά.  Να  είναι
ελληνικής παραγωγής  και  να παραδίδονται  συσκευασμένα σε  αεροστεγείς  συσκευασίες
καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη  συσκευασία  της
ημερομηνίας   παραγωγής  και  λήξης   κατανάλωσης  και  του συστήματος   διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Τα  ζυμαρικά  θα  πρέπει  να  παραδίδονται  συσκευασμένα  σε  αεροστεγείς  συσκευασίες
καθαρού βάρους 500 γρ, Ως ζυμαρικά νοούνται προϊόντα παρασκευαζόμενα από 100%
σιμιγδάλι σκληρού σίτου πλούσια σε γλουτένη και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός
ειδικών  θαλάμων  με  ελαφρά  θέρμανση  και  σε  υγιεινές  συνθήκες.  Δεν  πρέπει  να



εμφανίζουν συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των
βρασμένων  ζυμαρικών  πρέπει  να  είναι  άμεμπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιμοποίησης
μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών.
Πρέπει να διατίθενται πάντα σε συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία
λήξεως. Η μεταφορά να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.
Το  προσφερόμενο  είδος  πρέπει  να  έχει  ένδειξη  στη  συσκευασία  της  ημερομηνίας
παραγωγής   και   λήξης   κατανάλωσης   και   του   συστήματος   διασφάλισης   ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς
πιστοποίησης και σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες
υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
Η  μαργαρίνη, θα  πρέπει  να  είναι  100% φυτικό  προϊόν  από  εκλεκτά  έλαια,
εμπλουτισμένο  με βιταμίνες Α και D, κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή
γλυκών και φαγητών.  Θα παραδίδεται σε συσκευασία 250 γρ., εγκεκριμένη για
διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
Τα δημητριακά να είναι ολικής αλέσεως σε συσκευασία 1000γρ. ανά τεμάχιο, από αγνές
πρώτες  ύλες,  συσκευασμένα  σε  εγκεκριμένη  για  τρόφιμα  συσκευασία  με  ημερομηνία
λήξης κατανάλωσης. Τα δημητριακά, προϊόν με βάση το καλαμπόκι, προοριζόμενο για
πρωινό,  εμπλουτισμένα με  βιταμίνες,  σίδηρο κ.λ.π.,  με μειωμένες  θερμίδες  και  χωρίς
πρόσθετα  σάκχαρα,  από  αγνές  πρώτες  ύλες,  αποδεδειγμένα  ευρείας  κατανάλωσης,
τυποποιημένα  σε  κατάλληλη  πλαστική  αεροστεγή  συσκευασία,  και  χρόνο  ελάχιστης
διατηρησιμότητας τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του είδους.
Να πληροί τους όρους που αναγράφονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

ΜΕΛΙ(ανθόμελο ή θυμαρίσιο)
θα πρέπει να είναι αγνό, ανεπεξέργαστο προϊόν, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, σε
συσκευασία  900 γρ.(+-10%), με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, με όλα
τα αναγραφόμενα στη συσκευασία να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας περί
επισήμανσης.Θα πρέπει  να  είναι  εξαιρετικής ποιότητας,  αγνό από άνθη,  κωνοφόρα και
θυμάρι,  φυσικό,  ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσμίξεις  και  συντηρητικά.  Η ονομασία
«μέλι»  ή  «πευκόμελο»  ή  «ανθόμελο»  πρέπει  να  είναι  ευδιάκριτη,  ευανάγνωστη  και
ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην E.E. και
αυτό  να  αναφέρεται  ρητώς  στη   συσκευασία.  Επίσης  πρέπει  να  αναγράφεται  στη
συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραμμάρια,  το  όνομα ή η εμπορική  επωνυμία και  η
διεύθυνση  ή  η  έδρα  του  παραγωγού  ή  του  συσκευαστή.  Να  πληροί  τους  όρους  που
αναφέρονται στο  άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές και  κτηνιατρικές Διατάξει

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
Η μαρμελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) να είναι ελληνική, να έχει ελάχιστη
περιεκτικότητα 45% σε φρούτο και να είναι σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 450γρ.
Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.

ΖΑΧΑΡΗ 
Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από



ξένες ύλες, ελληνικής παραγωγής, σε συσκευασία 1.000 γρ, με ημερομηνία παραγωγής
και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης.

ΑΛΑΤΙ 
Το  αλάτι  θα  πρέπει  να  είναι  ψιλό, εγχώριο, 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 σακούλας εγκεκριμένης για
τρόφιμα, καθ. Βάρους 500 γρ, με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.

ΞΥΔΙ – ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ
Ξύδι-Χυμός λεμονιού. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα
ξυδιού (να  μην περιέχει αλκοόλη), βάρους 400 γρ. Για το χυμό λεμονιού, στη
συσκευασία να αναγράφεται η φράση «Άρτυμα λεμονιού» και το βάρος να είναι 380γρ.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 
Τα   Μπαχαρικά. Η   ρίγανη τριμμένη   (καθαρή) συσκευασία 50γρ. Όλα   τα
καρυκεύματα (ρίγανη,  πιπέρι, δυόσμος, κύμινο)  να είναι σε αεροστεγή συσκευασία, Α
ποιότητας, ελληνικής συσκευασίας.

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥ 
Το Κόρν φλάουρ . Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία.

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 
Τα ντοματάκια κονκασέ θα πρέπει να είναι αποφλοιωμένα, συσκευασμένα σε κουτί
εγκεκριμένο για τρόφιμα,   καθ.   Βάρους  500   γρ.,   με  ένδειξη  ημερομηνία
συσκευασίας  και  λήξης  κατανάλωσης,  χωρίς προσθήκη συντηρητικών.

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ
Η   πραλίνα   φουντουκιού   θα   πρέπει   να   είναι   εξαιρετικής   ποιότητας   πραλίνα
με  υψηλή  περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο και κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία 1.000 γρ., χωρίς συντηρητικά.  

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 
Το ψωμί για τοστ θα πρέπει να είναι από σταρένιο ψωμί με προζύμι, χωρίς
συντηρητικά, διπλής συσκευασίας των 700 γρ.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΟΛΙΚΗΣ 225 γρ.
Τα μπισκότα με ημερομηνία λήξεως παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη
άλλης λιπαρής  ύλης, με  αβλαβείς  αρωματικές  ουσίες, επιτρέπεται  η  τεχνική
χρώση  με  τις  επιτρεπόμενες φυσικές  χρωστικές  (παρ. 5 άρθ.131 του  Κ.Τ.Π.)
επίσης  εφαρμόζονται  οι  όροι  του  άρθρου  142 του Κ.Τ.Π..

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ 
Αλεύρι  για  όλες  τις  χρήσεις  θα  πρέπει  να  είναι  προϊόν  αλέσεως  υγιούς  σίτου
βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην
είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει  καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται
συσκευασμένα  σε  αεροστεγείς  συσκευασίες  καθαρού  βάρους  1.000  γρ,  από  αγνές
πρώτες  ύλες,  με  ένδειξη  στη  συσκευασία  της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης
κατανάλωσης  και  του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και  διαχείρισης τροφίμων,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τους  αντίστοιχους  οργανισμούς  πιστοποίησης.  Ως
''άλευρο  σίτου  ''  ή  απλώς  ''άλευρο''  νοείται  αποκλειστικά  και  μόνο  το  προϊόν  της



άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.
Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 104,105,106,107 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ 
να είναι σε συσκευασία των 500 γρ. Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως 
υγιούς σίτου, βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία, με 
ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Το 
προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών,  τις  ισχύουσες  υγειονομικές,  αγορανομικές  διατάξεις  και  τις  οδηγίες  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα
με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική.

A/A
Mελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ

1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 γρ τεμ

2 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 1000 ΓΡ τεμ

3 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ 1000ΓΡ τεμ

4 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 γρ τεμ

5 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ τεμ

6 ΑΥΓΑ τεμ

7 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚ 5 ΤΕΜ τεμ

8 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500 ΓΡ τεμ

9 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ τεμ

10
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (χωρίς σοκολάτα μέλι 
κτλ)

τεμ

11 ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΚΑΛΑΜΩΝ 1 κιλ. τεμ

12 ΖΑΧΑΡΗ 1 κ τεμ

13 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500 γρ κιλ

14 KAKAO 125 gr τεμ

15 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ 150 gr τεμ

16 ΚΑΝΕΛΑ 50 ΓΡΜ τεμ



17 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 1ΚΙΛΟΥ τεμ

18 ΚΥΜΙΝΟ ΦΑΚ. 50 ΓΡ τεμ

19 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ 1000 ΓΡ τεμ

20 ΚΟΝ ΚΑΣΕ τεμ

21 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ τεμ

22 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ τεμ

23 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ 1ΚΙΛΟΥ τεμ

24 ΜΑΓΙΑ 3 ΤΕΜ τεμ

25 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ 500 ΓΡ τεμ

26 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 500 ΓΡ τεμ

27 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 500 ΓΡ τεμ

28 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500ΓΡ τεμ

29
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ 
500 ΓΡ

τεμ

30 ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 900 ΓΡ τεμ

31 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (1000 gr) τεμ

32 ΜΠΕΙΚΕΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 3 ΤΕΜ τεμ

33 ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ τεμ

34 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 225 ΓΡ τεμ

35 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225 ΓΡ τεμ

36 ΓΝΗΣΙΟ ΞΥΔΙ 400 ΓΡ (ΟΧΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ) τεμ

37 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 400ΓΡ τεμ

38 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 420ΓΡ τεμ

39 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500 ΓΡ τεμ

40 ΡΕΒΥΘΙΑ 1000 ΓΡ τεμ

41 ΡΙΓΑΝΗ 1000ΓΡ τεμ

42 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1000 ΓΡ τεμ



43 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ τεμ

44 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 ΓΡ τεμ

45 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΜΕΛΙ 1 ΚΙΛΟΥ τεμ

46 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500ΓΡ τεμ

47 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ 500 ΓΡ τεμ

48 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500ΓΡ τεμ

49 ΤΡΟΥΦΑ 100 ΓΡ τεμ

50 ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡ τεμ

51 ΦΑΣΟΛΙΑ 1000 ΓΡ τεμ

52 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ 1ΚΙΛΟΥ τε

53 ΣΦΟΛΙΑΤΑ 800ΓΡ τεμ

54 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500ΓΡ τεμ

55 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 700 gr τεμ

β) Είδη Οπωρολαχανοπωλείου

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα οπωρολαχανικά  όσον  αφορά  την  ποικιλία,  την  ομοιογένεια,  τη  συσκευασία,  την
παρουσίαση, τη σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση, τα ανώτατα
όρια  καταλοίπων  φυτοφαρμάκων  και  τη  διακίνηση  αυτών  θα  είναι  σύμφωνα  με  τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών. 
Τα νωπά οπωρολαχανικά  πρέπει  να είναι  φρεσκοκομμένα Α΄ ποιότητας,  πρόσφατης
συλλογής,  ακέραια  υγιή  και  ειδικότερα  χωρίς  ίχνη  προσβολών  από  έντομα  ή  άλλα
παράσιτα  και  ασθένειες  χωρίς  μώλωπες,  αλλοιώσεις  καθώς και  ζημιές  από παγετό.  Το
περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την
ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης, με έντονα τα
χρώματά τους και χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους. Συγκεκριμένα: 
▪ Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την
εποχή και τον τόπο παραγωγής. 
▪  Η ωριμότητά τους να είναι  τέτοιου βαθμού ώστε  να εξασφαλίζεται  η  αποστολή των
προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσον αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα,
σχετικά με την ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης
και να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. 
▪ Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής
αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π. 
▪ Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών σύμφωνα
με την εποχή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των βρεφών και νηπίων των
παιδικών και βρεφικών σταθμών. 
▪  Να  μην  έχουν  υγρασία  μεγαλύτερη  από  το  επιτρεπόμενο  όριο  και  θα  παραδίδονται



σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις 
▪  Πρέπει  να  είναι  καθαρά  απαλλαγμένα  από  χώμα  και  ορατά  ίχνη  λιπασμάτων  και
φυτοφαρμάκων. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές βλάβες στην υγεία
όσων  τα  κατανάλωσαν,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα είδη, επιφυλασσόμενης
της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά
την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες
συνέπειες.  Επίσης,  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μπορεί  να  του  επιβληθεί
πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη
που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με
όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς
Κανονισμούς και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας. Θα
απορρίπτονται τα άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο ,  κρίνονται
ακατάλληλα  ή  χαρακτηρίζονται  κακής  ποιότητας.  Όλα  τα  είδη  θα  πρέπει  να  είναι
φρεσκοκομμένα, του ιδίου μεγέθους με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς χτυπήματα στην
στιλπνή επιφάνειά τους και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής. 
Οι  τιμές  για  τα  είδη  έχουν  ληφθεί  από  το  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 3438/2006. 
Αναλυτικά, η προμήθεια οπωροπωλείου αποτελείται από τα κάτωθι είδη: 

A/A
Mελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ.

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ τεμ

2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ κιλ

3 ΑΝΙΘΟΣ τεμ

4 ΑΡΑΚΑΣ κιλ

5 ΑΧΛΑΔΙΑ κιλ

6 ΒΕΡΥΚΟΚΑ κιλ

7 ΔΥΟΣΜΟΣ τεμ

8 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ κιλ

9 ΚΑΡΟΤΑ κιλ

10 ΚΕΡΑΣΙΑ κιλ

11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ κιλ

12 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ κιλ

13 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ κιλ

14 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ τεμ

15 ΛΑΧΑΝΟ κιλ

16 ΛΕΜΟΝΙΑ κιλ



17 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ τεμ

18 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ κιλ

19 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ κιλ

20 ΜΑΡΟΥΛΙ κιλ

21 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ κιλ

22 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ κιλ

23 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ κιλ

24 ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλ

25 ΜΠΡΟΚΟΛΑ κιλ

26 ΝΤΟΜΑΤΕΣ κιλ

27 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ κιλ

28 ΠΑΤΑΤΕΣ κιλ

29 ΠΕΠΟΝΙΑ κιλ

30 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ κιλ

31 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΤΣΙΚΙΑ κιλ

32 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ κιλ

33 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ κιλ

34 ΠΡΑΣΣΑ κιλ

35 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ κιλ

36 ΣΕΛΙΝΟ κιλ

37 ΣΚΟΡΔΑ τεμ

38 ΣΠΑΝΑΚΙ κιλ

39 ΣΤΑΦΥΛΙΑ κιλ

40 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κιλ

8 ΦΡΑΟΥΛΕΣ κιλ

γ) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (σε συσκευασία 5λιτ.)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ.

1
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA)

ΠΑΡΘΕΝΟ 5 L ΟΞΥΤΗΤΑ 0-1
5Λ



Το ελαιόλαδο  θα πρέπει  να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων (αν είναι  δυνατόν σε
πλαστικό δοχείο, ειδάλλως μεταλλική συσκευασία 5 λίτρων). Θα πρέπει να είναι προϊόν
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από
1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα
αναφέρονται  η  ονομασία,  η  κατηγορία,  το  καθαρό  βάρος,  ο  παρασκευαστής  ή
συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες
διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του
Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  Αντικειμένων  κοινής  χρήσεως  και  με  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις  καθώς  και  τους  κανονισμούς  του  Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες
διατάξεις,  Κώδικας  Τροφίμων  και  Ποτών  (1100/87/ΦΕΚ  788/31-12-87)  (Κ.Τ.Π)  όπως
ισχύουν. 

δ) Είδη Κρεοπωλείου 

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ (Μόσχου Μπούτι Α/Ο, Σπάλα Α/Ο)
 Τα κρέατα θα είναι νωπά εγχώρια, χωρίς οστά και να παραδίδεται σε συσκευασία

κενού η οποία θα φέρει ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπεται από
τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, θα φέρει σφραγίδα προέλευσης και θα συνοδεύεται
από τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφει  τον αριθμό του ζώου και  την ημερομηνία
σφαγής του 

 Το κρέας θα είναι από σπάλα και συγκεκριμένα χτένι και ψαχνό της σπάλας και από
μπούτι  και  συγκεκριμένα,  στρογγυλό,  κοιλότο,  βόειων  νεαρών  ζώων  ηλικίας
μικρότερης των 18 μηνών σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 48 ώρες
πριν  και  μέχρι  (6)  ημέρες.  Το  κρέας  θα  είναι  απαλλαγμένο  από  περιτονίες  και
επιφανειακό  λίπος,  να  έχει  υποστεί  κτηνιατρικό  έλεγχο  και  να  φέρει  τις
προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου.

 Η μεταφορά  όλων των  κρεάτων  προς  τα  Τμήματα  θα  γίνεται  κάτω από υγιεινές
συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας.

 Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. Χωρίς κεφάλι, άκρα,
σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές
διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του
ζώου  (ενιαίο  σφάγιο,  ημιμόριο,  4/μόριο)  στα  αναγραφόμενα  στοιχεία  στο  δελτίο
αποστολής ή στο τιμολόγιο.

 Τα κρέατα πρέπει να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και
φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά.

 Ο κιμάς θα κόβεται στο φορέα από κρέας της αρεσκείας του φορέα, ή στο εργοστάσιο
του  προμηθευτή  παρουσία  αντιπροσώπων  της  υπηρεσίας,  από  κρέας  της
προτίμησής  της  (  σπάλα  ή  μηρός  ).  Θα  παρασκευάζεται  από  νωπό  κρέας,  θα
προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα, θα έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο
και θα φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού 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.

Απαγορεύεται  η  παρασκευή κιμά  από κρέας  πουλερικών,  επίσης αποκλείονται  οι
μύες της κεφαλής,  το ποντίκι,  πληγές αφαίμαξης,  ζώνες ενέσεων,  διάφραγμα,  λάπα
και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά.



ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ : Τύπου 65 % ( φιλέτο μπούτι ή στήθος άνευ οστών)
Τα παραδιδόμενα νωπά κοτόπουλα καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα
της  χορηγήτριας  εταιρείας  θα  πληρούν  τις  ισχύουσες  κτηνιατρικές,  υγειονομικές  και
αγορανομικές διατάξεις, καθώς και να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών.
Aκόμη θα πρέπει να είναι:

 Πρώτης (1ης)  κατηγορίας,  ανέπαφα,  καθαρά  (χωρία  κανένα ορατό ξένο  σώμα,
ακαθαρσίες  ή  αίμα),χωρίς  οποιαδήποτε  ξένη  οσμή,  χωρίς  σπασμένα  κόκαλα,
σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές και χωρίς εγκαύματα ψύξης.

 Τύπου 65%, δηλαδή σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι, τα πόδια κομμένα
στους  ταρσούς,  χωρίς  τα  όργανα  του  πεπτικού  συστήματος  και  χωρίς  συκώτι,
καρδιά, στομάχι.

 Να προέρχονται  από εγκεκριμένο πτηνοσφαγείο και  να φέρουν την απαραίτητη
κονκάρδα  στην  οποία  αναγράφεται  ο  κωδικός  του  σφαγείου  και  η  ημερομηνία
ανάλωσής τους.

 Να  συνοδεύονται  με  το  απαραίτητο  πιστοποιητικό  καταλληλότητας  του
κτηνιατρικού ελέγχου. Τα νωπά κοτόπουλα να παραδίδονται την πρώτη ή το πολύ
δεύτερη ημέρα από την ημερομηνία σφαγής τους (βάσει πιστοποιητικού). 

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

 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  ημερομηνία  παράδοσής  τους  να  είναι  τουλάχιστον  5  ημέρες  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης.

 Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο
τόπος παραγωγής τους 

 Να  είναι  σε  ατομική  συσκευασία  με  δίσκους  πολυστερίνης  με  απορροφητικά
πανάκια ή δίσκους που έχουν απορροφητικές ικανότητες με διαφανή μεμβράνη
(stretch film).

- Η  μεταφορά  των  προιόντων  να  γίνεται  με  μεταφορικά  μέσα  (ψυγεία)
καθαρά,  απολυμασμένα  (το  σχετικό  πιστοποιητικό  απολύμανσης  να
επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται) με καταγραφικά θερμόμετρα.

A/A
Mελέτης ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ.

1 ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΠΑΛΑ ΠΟΝΤΙΚΙ Α/Ο κιλ

2 ΚΙΜΑΣ ΑΠΌ ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ κιλ

3 ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ κιλ

4 ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ κιλ

5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ κιλ

ε) Είδη αρτοποιείου 
ΑΡΤΟΣ
Όλα τα αρτοσκευάσματα πρέπει να είναι: α) ολικής άλεσης (το αλεύρι ολικής να είναι
τουλάχιστον 60% επί  της συνολικής ποσότητας αλεύρου, και  να αναγράφεται  επί  της



ετικέτας), β) απαλλαγμένα ή περιορισμένα στο ελάχιστο trans και κορεσμένων λιπαρών
οξέων, γ) χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι  (τιμές που αναφέρονται  στον
Πίνακα) όσο το δυνατόν περισσότερο το επιτρέπουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του
τελικού προϊόντος, δ) απαλλαγμένα μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο
ανίχνευσης  ανεξαρτήτως  του  ορίου  της  σχετικής  νομοθεσίας)  και  ε)  με  επιτρεπόμενα
διογκωτικά αρτοποιίας μόνο μαγειρική σόδα και baking powder. 
Τόσο  ο  άρτος  όσο  και  τα  αρτοπαρασκευάσματα  θα  είναι  φρέσκα,  χωρίς  προσθήκη
συντηρητικών και κατάλληλα για κατανάλωση από τα μικρά παιδιά, νήπια των παιδικών
σταθμών του δήμου. Η παράδοση από τον προμηθευτή θα γίνεται σε ατομική ή μαζική
συσκευασία  σε κιβώτια που είναι κατασκευασμένα από υλικό κατάλληλο για επαφή με
προϊόντα.  Απαγορεύεται  η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο,  προϊόντων αρτοποιίας με
οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν
να επηρεάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την ποιότητα και  την υγιεινή των προϊόντων
αυτών. 
Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

A/A
Mελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1 kg ΚΙΛ

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΕΜ

3 ΨΩΜΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΕΜ

ζ) Είδη Γάλακτος – Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
Φρέσκο γάλα θα είναι πλήρες με τουλάχιστον 3,5% λιπαρά, αγελαδινό, παστεριωμένο (όχι υψηλής
παστερίωσης), σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία ενός λίτρου (1lt) η οποία θα πληροί τους όρους
της Εθνικής Νομοθεσίας, είτε από υλικό tetra pack με βιδωτό καπάκι ασφαλείας, είτε από υλικό PVC
με βιδωτό καπάκι ασφαλείας.
Επί της συσκευασίας θα υπάρχουν ευδιάκριτα και σε εμφανές σημείο, η ένδειξη «φρέσκο γάλα»
καθώς  προορίζεται  για  άμεση  κατανάλωση  και  η  διάρκεια  κατανάλωσης  του,  η  οποία  δεν  θα
υπερβαίνει  τις  επτά  (7)  ημέρες  συμπεριλαμβανομένης  και  της  ημέρας  παστερίωσης.  Επί  της
συσκευασίας  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  προϊόντος  (σύνθεση,  όγκος,  ημερομηνία
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί
ισχυρισμοί,  στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).  Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα
πρέπει  να  ανταποκρίνεται  πλήρως  στις  διατάξεις  του  Π.Δ.  56/21-2-1995  «Συμμόρφωση  της
Ελληνικής  νομοθεσίας  προς  τις  Οδηγίες  92/46/ΕΟΚ  και  92/47/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  περί  των
υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το
γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή.

Το γάλα θα παράγεται σε εργοστάσιο παραγωγής γάλακτος, παραγωγικές μονάδες οι οποίες θα
πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένες  κατά  ISO  9001:2008  και  ISO  22000:2005  ή  αντιστοίχων
(συμμόρφωση με το HACCP Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων)  ενώ η μεταφορά του
θα γίνεται  σε φορτηγό ψυγείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  με ευθύνη και δαπάνη του
αναδόχου.

Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  εγγυάται  την  καλή  συντήρηση  του  προϊόντος  στα  ψυγεία  που  θα
προμηθεύσει  την  Υπηρεσία.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  επίσης  να  προβαίνει  σε  τακτική
συντήρηση των ψυγείων αυτών. Η δαπάνη της συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής επίσης ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το



ψυγείο που έχει βλάβη με άλλο ψυγείο.

Γιαούρτι  (σύμφωνα με άρθρο 82 του Κ.Τ.Π.): Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό
υπόλειμμα  άνευ  λίπους  (ΣΥΑΛ)  σε  ποσοστό  ανώτερο  κατά  10%  τουλάχιστον  από  το  όριο  που
καθορίζεται  στο  άρθρο  80  Παρ.  3  του  Κ.Τ.Π.,  των  αντιστοίχων  ειδών  γάλακτος  από  τα  οποία
παρασκευάζεται.
Στον Οργανισμό Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Αβδήρων θα χορηγείται γιαούρτι
αγελάδας περιεκτικότητας σε λίπος 3,5%. Θα πρέπει να είναι παρασκευασμένο από νωπό γάλα
αγελάδος  κατόπιν  παστερίωσης  και  να  πληροί  όλες  τις  απαραίτητες  προδιαγραφές  περί
μικροβιολογικών σταθεροτύπων. Θα πρέπει επίσης να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 82 Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών,
απουσία ιζήματος, συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. Το γιαούρτι θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.
Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι: περίπου 200 γρ. 
Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το
αμετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος.

Φέτα  (σύμφωνα  με  άρθρο  83  του  ΚΤΠ):  Η  προμηθευόμενη  φέτα  (Π.Ο.Π.)  θα  πρέπει  να  είναι
εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%.
Πρέπει να πληροί -εκτός των άλλων- και τις απαραίτητες προδιαγραφές (ποιοτικά, οργανοληπτικά,
γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.) σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και του Π.Δ. 81/19-3-1993 (ΦΕΚ 36
Α΄):  ΄΄Προϋποθέσεις,  όροι  και  διαδικασία  καθιέρωσης  ονομασιών  προέλευσης  γεωργικών
προϊόντων΄΄,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  Π.Δ.291/03.08.1993  (ΦΕΚ  130Α):  ΄΄Τροποποίηση
διατάξεων του Π.Δ. 61/1993 “Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης
ελαιολάδων”  (Α  27)  και  του  Π.Δ.81/1993  “Προϋποθέσεις,  όροι  και  διαδικασία  καθιέρωσης
ονομασιών  προέλευσης  γεωργικών  προϊόντων”  (Α  36).΄΄  Στο  μέσο  συσκευασίας  θα  πρέπει  να
αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως:

 Φέτα ≪ ≫
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης  (Π.Ο.Π.)≪ ≫
Τυρί≪ ≫
 Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου≪ ≫
 Βάρος περιεχομένου≪ ≫
Ημερομηνία παραγωγής≪ ≫
 Στοιχεία ελέγχου :≪ ≫

1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε.
2. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας
3.  Ημερομηνία  παραγωγής  Κατά  τα  λοιπά  η  αναγραφή  των  υποχρεωτικών  ενδείξεων  γίνεται
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/93.
Η  φέτα  θα  πρέπει  να  έχει  υποστεί  πλήρη  και  επιτυχή  ωρίμανση,  να  είναι  απαλλαγμένη  από
αντικανονικές  οσμές και  να μην  παρουσιάζει  αλλοιώσεις  υφής και  χρώματος.  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 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.
Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος

Σκληρά τυριά (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ): Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας
με μέγιστη υγρασία 38% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 40%. Θα πρέπει να
έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να
μην παρουσιάζουν 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.

Ημίσκληρα τυριά (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ): Πρέπει να είναι εξαιρετικής πρώτης ποιότητας
με μέγιστη υγρασία 45% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%. Θα πρέπει να
έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να
μην παρουσιάζουν 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.

Κασέρι (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ): Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθ. 313027/94 (ΦΕΚ 8 Β/11-
1-94):  ΄΄Αναγνώριση  προστατευόμενης  ονομασίας  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 1 Θ
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 1 Θ , περί επισήμανσης τυριού ‘ΚΑΣΕΡΙ’ καθώς και σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ.81/1993. 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.
Οι παραπάνω κατηγορίες τυριών :
θα  διατίθενται  σαν  ολόκληρα  προσυσκευασμένα  κομμάτια,  των  οποίων  η  προετοιμασία  και  η
συσκευασία να γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω
από τον έλεγχο των κατά τόπους χημικών υπηρεσιών του ΓΧΚ.
Να είναι σύμφωνα με τις γενικές και τις ειδικές διατάξεις των τυριών από τα οποία προέρχονται Το
καθαρό βάρος θα αναγράφεται στην συσκευασία
Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ, που έρχεται σε επαφή
με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π.
Απαγορεύεται  η  προμήθεια  τυριών  οποιασδήποτε  κατηγορίας  όταν  αυτά  δεν  πληρούν  τις
απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 83Γ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά) του Κ.Τ.Π.
και την Αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-
12)  :  ΄΄Υγειονομικοί  όροι  και  προϋποθέσεις  λειτουργίας  επιχειρήσεων  τροφίμων  και  ποτών  και
άλλες διατάξεις΄΄. Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως
καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. και οι οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα
σε κάθε μονάδα συσκευασίας (κεφάλι, δοχεία κ.τ.λ.) σύμφωνα με το άρθρο 83 Γ του Κ.Τ.Π. όπως:
Κατηγορία τυριού
Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί.
Παστεριωμένο ή νωπό γάλα.
Το ελάχιστο λίπος.
Η μέγιστη υγρασία.
Το ελάχιστο υπόλειμμα για την κατηγορία των ανακατεργασμένων τυριών.
Η ημερομηνία παραγωγής για τα προϊόντα της κατηγορίας τυριών.
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
Χώρα προέλευσης-παραγωγής τυριού
Έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού(μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά)
Ποσοστό άλατος (μόνο στα νωπά-φρέσκα και ανακατεργασμένα)
Πρόσθετα (είτε έχουν προστεθεί  στην μάζα είτε  στην επιδερμίδα του τυριού )  σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π.
Η ποιότητα (πλην των ανακατεργασμένων τυριών).
Το σήμα καταλληλότητας: Ωοειδής σφραγίδα



Τέλος για όλες τις κατηγορίες τυριών επισημαίνεται η εναρμόνιση τους στις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις, κανονισμούς και τροποποιήσεις αυτών περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τυποποιημένα σε αεροστεγή συσκευασία και η μεταφορά τους
θα γίνεται με αυτοκίνητα-ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, τα οποία θα είναι
καθαρά και απολυμασμένα.
Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας  συστήματος
HACCP  για  τους  χώρους  παραγωγής,  επεξεργασίας  και  εμπορίας  των  χορηγουμένων  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 ΗACCP της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα
είδη από διαπιστευμένο φορέα  πιστοποίησης.
Η Κρέμα Γάλακτος  να είναι των 500γρ., σε χάρτινη συσκευασία λιπαρά 3.5%, προϊόν
υψηλής παστερίωσης, χωρίς συντηρητικά. 
Το Στραγγιστό Γιαούρτι με 10% λιπαρά θα παράγεται από 100% φρέσκο γάλα 
αγελάδας, ανθόγαλα, μαγιά γιαούρτης σε Πλαστικό κύπελλο αεροστεγώς κλεισμένο με 
αλουμινόφυλλο, να διαθέτει πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 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.
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να Α' ποιότητας, να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή
ωρίμανση,  να  είναι  απαλλαγμένα  από  ανεπιθύμητες  οσμές  και  να  μην  παρουσιάζουν
αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
Η μεταφορά των παραπάνω προϊόντων θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία και να φέρουν
τη σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας.

A/A
Mελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ.

1 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 1 Λίτρο ΛΙΤΡΑ

2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%ΛΙΠΑΡΑ 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛ

3 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  500ΓΡ ΤΕΜ

4 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 200ΓΡ ΤΕΜ

5 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΚΙΛΑ

6 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΙΛΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ.

1
Νωπό Γάλα ( για το προσωπικό του Δήμου και του

Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.) 1 Λίτρο
ΛΙΤΡΑ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
CPV 15800000-6

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 1000 ΓΡ τεμ 100 1,20 120,00

2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 γρ τεμ 200 0,90 180,00

3 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ τεμ 350 0,90 315,00

4 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 γρ τεμ 100 1,10 110,00

5 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ 1000ΓΡ τεμ 200 1,60 320,00

6 ΑΥΓΑ τεμ 2000 0,25 500,00

7 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚ 5 ΤΕΜ τεμ 50 0,40 20,00

8 ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 250ΓΡ τεμ 200 3,80 760,00

9 ΓΝΗΣΙΟ ΞΥΔΙ 400 ΓΡ (ΟΧΙ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ)

τεμ 400 0,40 160,00

10 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ τεμ 30 0,70 21,00

11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (χωρίς 
σοκολάτα μέλι κτλ) τεμ 500 2,40 1.200,00

12 ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΚΑΛΑΜΩΝ 
500γρ τεμ 200 1,90 380,00

13 ΖΑΧΑΡΗ 1 κ τεμ 100 1,30 130,00

14 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500 γρ κιλ 50 0,80 40,00

15 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ 150 gr τεμ 30 0,80 24,00

16 ΚΑΝΕΛΑ 50 ΓΡΜ τεμ 20 0,80 16,00

17 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 
1ΚΙΛΟΥ

τεμ 50 2,80 140,00

18 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ 1000 ΓΡ τεμ 10 9,80 98,00

19 ΠΟΥΡΕΣ ΣΚΟΝΗ 250ΓΡ τεμ 100 0,90 90,00

20 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ τεμ 100 0,90 90,00

21 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500ΓΡ τεμ 400 0,80 320,00

22 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ τεμ 400 0,80 320,00



23 ΚΥΜΙΝΟ ΦΑΚ. 50 ΓΡ τεμ 10 0,80 8,00

24 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ 1ΚΙΛΟΥ τεμ 100 1,90 190,00

25 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 400ΓΡ τεμ 40 0,40 16,00

26 ΜΑΓΙΑ 3 ΤΕΜ τεμ 50 0,80 40,00

27 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ 500 ΓΡ τεμ 200 0,80 160,00

28 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 500 ΓΡ τεμ 200 0,80 160,00

29 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 500 ΓΡ τεμ 100 0,80 80,00

30 ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ 500ΓΡ τεμ 20 5,40 108,00

31 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500ΓΡ τεμ 100 2,20 220,00

32
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ 500 ΓΡ τεμ 100 1,90 190,00

33 ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 900 ΓΡ τεμ 50 5,80 290,00

34 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 420ΓΡ τεμ 20 1,30 26,00

35 ΜΠΕΙΚΕΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 3 ΤΕΜ τεμ 80 0,35 28,00

36 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 225 ΓΡ τεμ 100 0,90 90,00

37 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225 ΓΡ τεμ 100 0,90 90,00

38 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500 ΓΡ τεμ 30 5,20 156,00

39 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (1000 gr) τεμ 10 3,80 38,00

40 ΡΙΓΑΝΗ 1000ΓΡ τεμ 30 5,80 174,00

41 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1000 ΓΡ τεμ 400 1,60 640,00

42 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ τεμ 500 0,95 475,00

43 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 ΓΡ τεμ 50 0,80 40,00

44 ΣΦΟΛΙΑΤΑ 800ΓΡ τεμ 350 2,00 700,00

45 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΜΕΛΙ 1 ΚΙΛΟΥ τεμ 100 5,90 590,00

46 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500ΓΡ τεμ 80 1,40 112,00

47 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ 500 ΓΡ τεμ 401 0,60 240,60



48 ΤΡΟΥΦΑ 100 ΓΡ τεμ 50 1,40 70,00

49 ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡ τεμ 251 1,20 301,20

50 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ 1ΚΙΛΟΥ τε 465 1,90 883,50

51 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 ΓΡ τεμ 400 1,80 720,00

52 ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ τεμ 50 1,20 60,00

53 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500ΓΡ τεμ 50 1,80 90,00

54 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 700 gr τεμ 400 2,20 880,00

55 KAKAO 125 gr τεμ 30 1,80 54,00

13.274,30

10507 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 13.274,30

ΦΠΑ 13% 1.725,66

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 14.999,96

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
CPV 03221200-8

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ. ΠΟΣ. ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ τεμ 400 0,50 200,00

2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ κιλ 50 3,10 155,00

3 ΑΝΙΘΟΣ τεμ 50 0,44 22,00

4 ΑΡΑΚΑΣ κιλ 200 1,61 322,00

5 ΑΧΛΑΔΙΑ κιλ 200 1,90 380,00

6 ΒΕΡΥΚΟΚΑ κιλ 100 2,20 220,00

7 ΔΥΟΣΜΟΣ τεμ 30 0,70 21,00

8 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ κιλ 600 0,40 240,00

9 ΚΑΡΟΤΑ κιλ 200 0,81 162,00

10 ΚΕΡΑΣΙΑ κιλ 150 3,50 525,00

11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ κιλ 100 1,80 180,00

12 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ κιλ 50 1,51 75,50

13 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ κιλ 300 0,70 210,00



14 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ τεμ 20 0,70 14,00

15 ΛΑΧΑΝΟ κιλ 200 0,60 120,00

16 ΛΕΜΟΝΙΑ κιλ 200 1,24 248,00

17 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ τεμ 100 0,60 60,00

18 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ κιλ 10 1,60 16,00

19 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ κιλ 200 1,80 360,00

20 ΜΑΡΟΥΛΙ κιλ 50 1,80 90,00

21 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ κιλ 200 1,50 300,00

22 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ κιλ 100 1,42 142,00

23 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ κιλ 300 1,66 498,00

24 ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλ 300 1,33 399,00

25 ΜΠΡΟΚΟΛΑ κιλ 50 1,81 90,50

26 ΝΤΟΜΑΤΕΣ κιλ 400 1,64 656,00

27 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ κιλ 60 1,12 67,20

28 ΠΑΤΑΤΕΣ κιλ 500 0,70 350,00

29 ΠΕΠΟΝΙΑ κιλ 100 0,70 70,00

30 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ κιλ 100 1,80 180,00

31 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΤΣΙΚΙΑ κιλ 10 1,90 19,00

32 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ κιλ 10 2,20 22,00

33 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ κιλ 300 1,50 450,00

34 ΠΡΑΣΣΑ κιλ 50 1,43 71,50

35 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ κιλ 150 2,80 420,00

36 ΣΕΛΙΝΟ κιλ 50 2,50 125,00

37 ΣΚΟΡΔΑ τεμ 60 0,50 30,00

38 ΣΠΑΝΑΚΙ κιλ 60 1,80 108,00

39 ΣΤΑΦΥΛΙΑ κιλ 110 2,30 253,00

40 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κιλ 42 2,20 92,40

8 ΦΡΑΟΥΛΕΣ κιλ 100 3,80 380,00

6162 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

7.964,10

ΦΠΑ 13% 1.035,33

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 8.999,43



ΟΜΑΔΑ Γ΄ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
CPV 15411110-6

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ. ΠΟΣ.
ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 
ΠΑΡΘΕΝΟ 5 L ΟΞΥΤΗΤΑ 0-1 4ΛΙΤ 160 19,5 3120,00

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 2 ΛΙΤ 2ΛΙΤ 30 6,5 195,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 3.315,00

ΦΠΑ 13% 430,95

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

3.745,95

ΟΜΑΔΑ Δ΄ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
CPV 15110000-2-CPV 15112100-7

Α/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ. ΠΟΣ.
ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1 ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΠΑΛΑ ΠΟΝΤΙΚΙ Α/Ο κιλ 400 10,50 4.200,00

2 ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ κιλ 400 9,50 3.800,00

3 ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ κιλ 300 7,80 2.340,00

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΑΝΕΥ 
ΟΣΤΩΝ κιλ 319 7,80 2.488,20

5 1419

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 12.828,20

ΦΠΑ 13% 1.667,67

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

14.495,87

ΟΜΑΔΑ Ε΄ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
CPV 15811100-7

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1 kg ΚΙΛ 2700 1,50 4.050,00

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΕΜ 2043 0,4 817,20



4743 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 4.867,20

ΦΠΑ 13% 632,74

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5.499,94

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
CPV 15500000-3

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ. ΠΟΣ.
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

1 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΑ 2501 1,50 3.751,50

2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛ 381 3,20 1.219,20

3 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΕΜ 81 1,82 147,10

4 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 200ΓΡ ΤΕΜ 280 1,90 532,00

5 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΚΙΛΑ 400 4,50 1.800,00

6 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΙΛΑ 300 8,50 2.550,00

3943

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 9.999,80

ΦΠΑ 13% 1.299,97

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

11.299,77

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ  
CPV 15511500-8

A/A
Mελέτη

ς
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1
Νωπό Γάλα ( για το

προσωπικό του  ΝΠΔΔ ) 1 Λίτρο ΛΙΤΡΑ 3476 1,4 4.866,40

3476

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

4.866,40

ΦΠΑ 13% 632,63

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 5.499,03

  



ΟΜΑΔΑ Η΄ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ  
CPV 15511500-8

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ. ΠΟΣ.
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

20%

1
Νωπό Γάλα ( για το

προσωπικό του
Δήμου ) 1 Λίτρο

ΛΙΤΡΑ 31.554 1,30 41.020,20 8.204,04

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

41.020,20 8.204,04

ΦΠΑ 13% 5.332,62

ΦΠΑ 13%
Δικαιώματος
προαίρεσης

20%

1.066,52

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ
6.399,14

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 46.352,83 9.270,56

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
20%

55.623,40

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30%

ΦΠΑ 13%

1 ΟΜΑ∆Α Α΄ ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13274,30 1.725,66

2 ΟΜΑΔΑ Β΄ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.964,10 1.035,33

3 ΟΜΑΔΑ Γ΄ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3.315,00 430,95

4 ΟΜΑΔΑ Δ΄ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 12.828,20 1.667,67

5 ΟΜΑΔΑ Ε΄ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 4.867,20 632,74

6
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10.379,20 1.349,35

7 ΟΜΑΔΑ Ζ΄ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΟΥ ΝΠΔΔ

4.866,40 632,63

8 ΟΜΑΔΑ Η΄ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ 41.020,20 8.204,04 5.332,62

ΣΥΝΟΛΑ 98.135,20 8.204,04 12.757,57



Φ.Π.Α. 13% 
Δικαιώματος Προαίρεσης 1.066,53

Σύνολο ΦΠΑ 13% 10.322,76

Γενικό Σύνολο 120.163,35

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1 (Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός )

α)  Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  προμήθεια  ειδών  οπωροπωλείου,
κρεοπωλείου,  παντοπωλείου,  αρτοπωλείου  και  γαλακτοκομικών ειδών για  τα  οικονομικά  έτη
2023 και 2024 και συντάσσεται για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται
στους  Παιδικούς  Σταθμούς  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κεντρου  Υποστηριξης  &  Κοινωνικης  Φροντιδας
Βρεφικης – Παιδικης & Τριτης Ηλικιας και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό
του Δήμου Αβδήρων 
β) Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το νομικό πρόσωπο
με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα
ορίζεται από τους Παιδικούς  Σταθμούς ως η  καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη
των αναγκών τους και θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά καθημερινά και ώρες
7:00- 10:00 π.μ. στα εξής σημεία: 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γενισέας

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πετεινό

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαγικό

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πολύσιτο

γ) Η  εκτιμώμενη  δαπάνη  για  την  προμήθεια  του  Δήμου  Αβδήρων  ,  και  του  νομικού  του
προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρου Υποστηριξης & Κοινωνικης Φροντιδας Βρεφικης – Παιδικης
& Τριτης Ηλικιας για δύο έτη, από την 01/01/2023, έως την 31/12/2024, έχει προϋπολογισθεί
συνολικά στο ποσό των εκατόν είκοσι  χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και τριάντα πέντε
λεπτών (120.163,35 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η ανωτέρω εκτιμώμενη δαπάνη θα
βαρύνει τους Κ.Α.Εξ., όπως αυτοί έχουν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικονομικών
ετών 2023 και 2024 για τον Δήμο Αβδήρων και για το Ν.Π.Δ.Δ.
δ) Η προμήθεια αφορά τον Δήμο Αβδήρων και το Ν.Π.Δ.Δ.,  είναι ενιαία ως προς την διαδικασία
της,  και  ξεχωριστή  ως  προς  την  υλοποίησή  της.  Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει
προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα τροφίμων ξεχωριστά Στην
περίπτωση όμως του γάλακτος η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και τις τρεις  ομάδες (ΣΤ΄,Η΄
και Ζ΄) επί ποινή αποκλεισμού.
ε)  Οι  τιμές  που  περιλαμβάνονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  έχουν  ληφθεί  για  τα  μεν
κηπευτικά-φρούτα,  τα  κρέατα,   το  ελαιόλαδο  και  τα  αυγά  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του
τμήματος εμπορίου, ενώ για τα είδη αρτοποιείου, γαλακτοκομικών ειδών, είδη παντοπωλείου ,
από σχετική έρευνα της αγοράς. 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως
αναφέρονται ανωτέρω (τεχνική έκθεση) στην παρούσα μελέτη. Συντάχθηκε με βάση τα αιτήματα
που  υπέβαλαν  οι  υπηρεσίες  καθαριότητας  και  το  Νομικό  Πρόσωπο  Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.  Δήμου



Αβδήρων
Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των κάτωθι: 
1)  Του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»  (ΦΕΚ  τ.  Α΄
114/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

3) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης. 

4) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018. 

5)  Του Ν.  3861/2010 (Φ.Ε.Κ.  112/Α΄)  «Ενίσχυση της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

6) Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18). 

7) Της με αριθ. πρωτ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β΄) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
με την οποία εξαιρούνται από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προμήθειες τροφίμων για τους Ο.Τ.Α.
και τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρύματα αυτών. 

8) Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  λοιπές  διατάξεις"  και  την  Υ.Α.  1100/87  “Κώδικας
Τροφίμων και Ποτών” (ΦΕΚ 788Β). 

9) Του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος”, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 

10) Του υπ. Αριθ.  726/18-10-2022 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρου Υποστηριξης & Κοινωνικης
Φροντιδας Βρεφικης – Παιδικης & Τριτης Ηλικιας  αναφορικά με τις ανάγκες του σε παροχή
τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και  γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό. 

12)  Την  με  αριθ.  53361/2-10-2006/Β’  1503  Κ.Υ.Α.  "Χορήγηση  μέσων  ατομικής  προστασίας  σε
υπαλλήλους  των  Ο.Τ.Α.  και  μέτρα  προληπτικής  ιατρικής,  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  Υ.Α.
36586/2007/Β’ 1323 και την ΚΥΑ 31119/2008 (ΦΕΚ Β 990/2008). 

13)  Του  Ν.  2741/99,  άρθρο  8,  περ.  6β  ("Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου  Τροφίμων  άλλες  ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

14) Του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος”, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 

15)  Των  κανονισμών  της  Ε.Ο.Κ.  αρ.  1208/1981  (ποιότητα  μόσχου),  1538/1991  (ποιότητα
κοτόπουλου). 

16) Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε.
(αλλαντικά)  και  Β.Δ.  437/1961  (αυγά),  την  3/17-06-2011  Αγορανομική  διάταξη,  για  νωπά
Οπωρολαχανικά,  την  Υ1γ/Γ.Π.  ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ  2718/τ.  Β708-10-2012,  Υγειονομική  διάταξη  -
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). 

17)  Των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της
παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και  φορολογικού δικαίου που διέπει  την ανάθεση και  εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Ειδικοί Όροι. 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους
που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων Κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να
καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε ομάδας. 
Κριτήριο Κατακύρωσης είναι :



α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή  για την Ομάδα Α΄(
είδη  παντοπωλείου),,  την  Ομάδα  Ε΄(  Είδη  αρτοποιείου)  και  τις   Ομάδες  ΣΤ΄-  Ζ΄  και  Η΄  (  Είδη
Γάλακτος  – γαλακτοκομικά προϊόντα , Γάλα για το δικαιούχο Προσωπικό ) και  

β)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμη  διαμορφούμενη  κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα  παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών   της  υπηρεσίας  εμπορείου   της  οικείας
Περιφέρειας,  σύμφωνα   με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  13  του  Ν  3438/2006  για  την  Ομάδα
Γ΄(ελαιόλαδα), την Ομάδα Β΄(είδη Οπωρολαχανοπωλείου), Ομάδα Δ΄( είδη κρεοπωλείου) , 

• η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου για τις Ομάδα Α΄( είδη παντοπωλείου),, την Ομάδα Ε΄( Είδη
αρτοποιείου) και τις  Ομάδες ΣΤ΄- Ζ΄ και Η΄ ( Είδη Γάλακτος  – γαλακτοκομικά προϊόντα , Γάλα για
το  δικαιούχο  Προσωπικό  )είναι  σταθερή  και  αμετάβλητη  και  ισχύει  για  όλη  τη  διάρκεια  της
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

•  Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί για τον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για τα
υπό προμήθεια είδη, πρέπει να συνοδεύεται και με το επισυναπτόμενο φύλλο συμμόρφωσης
(επί ποινή αποκλεισμού). Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την
τεχνική  περιγραφή  και  τους  ειδικούς  όρους  των  τεχνικών  προδιαγραφών  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες. Όμοια, προσφορές που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση με στοιχεία
που ζητούνται από το αναλυτικό φύλλο συμμόρφωση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών
στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
• Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτε για
κάθε ομάδα τροφίμων ξεχωριστά  Στην περίπτωση όμως του γάλακτος η προσφορά πρέπει να
περιλαμβάνει  και  τις  πέντε  ομάδες  (ΣΤ΄-  Ζ΄  και  Η’)  επί  ποινή  αποκλεισμού.  Οι  διαγωνιζόμενοι
μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  μια  ή  περισσότερες  Ομάδες  της  προμήθειας,  για  τη
συνολική  ωστόσο  προκηρυχθείσα  ποσότητα  της  κάθε  Ομάδας  .  Δεν  θα  λαμβάνεται  υπόψη
προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου και της
αντίστοιχης Ομάδας.

• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π. ή του Δήμου
και το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς 
του Ν.Π. ή του Δήμου. 

•  Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την
01/01/2023(ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως
31/12/2024. 

•  Ο Δήμος, και το  Νομικό Πρόσωπο  Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.  .  έχουν την δυνατότητα  εφόσον το
επιθυμούν να μην εξαντλήσουν τον αριθμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη.
Εάν ωστόσο επιθυμούν να   προμηθευτούν όλη την  ποσότητα  των αγαθών,  τότε  ο  ανάδοχος  της
εκάστοτε ομάδας είναι υποχρεωμένος να τις παραδώσει. Το σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών
δύναται να απορροφηθεί, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο και απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου, εντός της διάρκειας ισχύος της σύμβασης. 
•  Επίσης  ο  Δήμος,  και  το  Νομικό  Πρόσωπο Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.   έχουν  την  δυνατότητα  να
τροποποιήσουν  τις  ποσότητες  που  αναφέρονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  ανάλογα  με  τις
ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπερβεί το ποσό της συμβατικής αξίας του συνόλου της
εκάστοτε ομάδας για την οποία αναδείχθηκε ο ανάδοχος. 

•  Οι  ποσότητες  των  ζητουμένων  προς  προμήθεια  ειδών  των  ομάδων  είναι  ενδεικτικές
προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται σε κάθε μία
από τις  προσφορές που θα συγκεντρωθούν.  Οι ποσότητες  θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις
ανάγκες του εντολέα μέσα όμως στα όρια του συμβατικού ποσού που θα προκύψει. 

•  Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει  όποια από τα είδη είναι  κάθε φορά αναγκαία για τη
λειτουργία  του  κάθε  φορέα  χωριστά  και  όχι  αναλογική  ποσότητα όλων  των  προϊόντων.  Το



Νομικό Πρόσωπο Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.  έχει το δικαίωμα κάποια από τα είδη αυτά να μη τα ζητήσει
καθόλου,  καθώς  και  να  μην  εξαντλήσει  τις  συμφωνημένες  ποσότητες.  Το  Νομικό  Πρόσωπο
Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.   διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αντικαταστήσει  κάποια  είδη  μιας  ομάδας  με  άλλα,
παρεμφερή, ανάλογα με τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους παιδικούς σταθμούς) ή για
λόγους απρόβλεπτους ή λόγους εκτάκτων αναγκών (π.χ. καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά)
προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, στα πλαίσια ωστόσο της συγκεκριμένης ανάθεσης και
έως  του  συνολικού  συμβατικού  ποσού  της  παρούσης  για  κάθε  ομάδα.  Επίσης  το  Ν.Π.  έχει  το
δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη παρούσα για κάθε είδος, εφόσον
είναι δυνατόν {π.χ. λόγω πτώσης των τιμών} και χωρίς να υπερβεί το συμβατικό ποσό. 

Άρθρο 4o – Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
δ) Τεχνικές Προδιαγραφές 
ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και 
στ) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύναψη Σύμβασης 
Ο Δήμος Αβδήρων, κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία
ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν  οριστικά  δυνάμει  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  ν.
4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την έκδοση
και  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  οι  προσφέροντες  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο
127 του ν. 4412/2016 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά
της ανωτέρω απόφασης.1

Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες  προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλει-
στεί οριστικά και
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης,
η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 127.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5
της  παρούσας  διακήρυξης.  Στην  περίπτωση  αυτή,   η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αναζητήσει
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού
εντός  χρονικού  διαστήματος  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης
κατακύρωσης,  με  την  επιφύλαξη  της  ύπαρξης  επιτακτικού  λόγου  δημόσιου  συμφέροντος  ή
αντικειμενικών  λόγων  ανωτέρας  βίας,  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Άρθρο 6o – Γενικές Αρχές κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων 

1 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016



Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  Ν.4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους. 

Η  τιμή  των  προσφορών  θα  είναι  σταθερή  σύμφωνα  και  με  την  οικονομική  προσφορά  του
αναδόχου, αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία
αναθεώρηση δεν υπόκειται (πλην περιπτώσεων απρόβλεπτων και ανωτέρας βίας).

Άρθρο 7o - Εγγυήσεις 
Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 2,00 % επί
του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.  εφόσον  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  υποβάλει
προσφορά για το σύνολο των ομάδων. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης (ομάδες), το
ύψος  της  εγγύησης  συμμετοχής  υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  Φ.Π.Α.,  του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων/ομάδων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον για  τριάντα (30)  ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο
χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς  ορίζεται  σε  90  ημέρες,  οπότε  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής
επιστολής ορίζεται σε 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο εκάστοτε ανάδοχος του τμήματος (ομάδα) θα πρέπει να
υποβάλει και εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 8o – Πληρωμή 

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων
τιμολογίων,  μετά  την  παράδοση  και  την  υπογραφή  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  ποσοτικής  και
ποιοτικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  και  την  έκδοση  του  σχετικού  χρηματικού
εντάλματος  πληρωμής  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου,  αφού  γίνουν  και  όλες  οι  από  τις
κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 
Ο προμηθευτής  εκδίδει  και  προσκομίζει  το  τιμολόγιο  στις  υπηρεσίες  οικονομικών του Δήμου το
αργότερο  μέσα  στο  πρώτο  πενθήμερο  του  επομένου  από  την  παράδοση  μήνα.  Η  υποβολή  του
τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου. 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει
τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το
χρόνο της  παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή. Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται  με
δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα - ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να είναι
καθαρά και απολυμασμένα , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

Άρθρο 9ο – Χρόνος και τρόπος παράδοσης 
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 και
209 του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και
με  τον  τρόπο  που  ορίζει  η  σύμβαση.  Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
Α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 
Β)  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της  αναθέτουσας
Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας
Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου 



Γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των  συμβατικών  ειδών,  δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  παράτασης  του
συμβατικού χρόνου παράδοσης,  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  που προβλέπονται  στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν
λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται  να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο
αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της  σύμβασης  σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. 
Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα  παραδοθέντων
υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών  που  παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  της
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος  της  καθυστέρησης για  φόρτωση –  παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου  οργάνου,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  που  παρήλθε  πέραν  του  εύλογου,  κατά  τα
διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  προμηθευτής  και  παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς
προμήθεια  ειδών  από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  έχει  συσταθεί  από  το  Δήμο.  Κατά  την
παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η επιτροπή αυτή καταμετρά
λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται,  τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη
συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Ο ποιοτικός έλεγχος των υπό
παραλαβή υλικών γίνεται με μακροσκοπική εξέταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 
Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία
του κάθε φορέα χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων. Οι φορείς του Δήμου
διατηρούν το δικαίωμα κάποια από τα είδη αυτά να μη τα ζητήσουν καθόλου, καθώς και να μην
εξαντλήσουν τις συμφωνημένες ποσότητες. 
Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία
του κάθε παιδικού/βρεφονηπιακού σταθμού και όχι συνολική παραγγελία και παράδοση όλων των
προϊόντων. Σελίδα 11 από 42 
Το Νομικό Πρόσωπο Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποια είδη
μιας ομάδας με άλλα, παρεμφερή, ανάλογα με τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους
παιδικούς σταθμούς) ή για λόγους απρόβλεπτους ή λόγους εκτάκτων αναγκών (π.χ. καιρικές
συνθήκες,  ανεπάρκεια στην αγορά) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, στα πλαίσια
ωστόσο, της συγκεκριμένης ανάθεσης. 

Η  καθημερινή μεταφορά  των ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του
προμηθευτή.  Το  προϊόν  από  την  ημερομηνία  παρασκευής,  παράδοσης  στον  Δήμο/Ν.Π.  έως  την



ημερομηνία λήξεως του δεν θα πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι
οποίες θα οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές αλλοιώσεις. 

Άρθρο 10ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
Εάν  ο  προμηθευτής  καθυστερήσει  την  παράδοση  της  προμήθειας,  πέραν  της  προαναφερθείσης
προθεσμίας,  μπορεί  να κηρυχθεί  έκπτωτος με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει
υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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. 
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
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής 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. 
Ο ανάδοχος οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων ειδών όπως
κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τους οποίους η επιτροπή παραλαβής
θα  ελέγχει  με  βάση  την  παραγγελία  και  τα  αναγραφόμενα  στοιχεία  στο  δελτίο  αποστολής  του
προμηθευτή. Στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφεται
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του προσκομιζόμενου είδους. 

Εάν ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να
γίνεται ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός
από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η
ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο
η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευτεί. 

Άρθρο 11ο - Πλημμελής κατασκευή 
1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους

και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις
κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

2.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματα,  τα  οποία  θα  ασκήσει  όταν  διαπιστώσει  ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει,  ύστερα  από  αίτηση  της  Υπηρεσίας  κάθε  ποσότητα  τροφίμου  που  προμήθευσε,
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία
των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία  όσων  τα  κατανάλωσαν,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες
αποκατάστασης  της  βλάβης  που  προξένησε  από  τα  ακατάλληλα  τρόφιμα,  επιφυλασσόμενης  της
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του
Δημοτικού  Συμβουλίου  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  με  όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες.  Επίσης,  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μπορεί  να  του  επιβληθεί  πρόστιμο,  το  οποίο  οφείλει  να
καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν
καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

5.  Ο ανάδοχος  μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται  να προσέλθει  και  να λάβει  τις
σχετικές παραγγελίες.



Άρθρο 12ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά
ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου, ή του νομικού προσώπου Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.

Άρθρο 13ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η  κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  από  τεχνική  περιγραφή  των  υπό  προμήθεια  ειδών.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς, σε
σχέση  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  σε  λειτουργικά  χαρακτηριστικά,  απορρίπτονται.  Επίσης,
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Ο  Δήμος  Αβδήρων  και  νομικό  πρόσωπο  Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. έχουν  το  δικαίωμα  να  ζητήσουν
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών
κανονισμών,  της  ελληνικής  νομοθεσίας  και  των  σχετικών διατάξεων,  του  Κώδικα  Τροφίμων και
Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνουν απαραίτητο. 

Άρθρο 14ο - Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε  υπεργολάβους.  Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Γενισέα,  15 Οκτωβρίου 2022

Ο συντάξας

Μισκάκη Αμφιθέα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γενισέα,  15 Οκτωβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος

Παναγιώτης Κεμανετζής

ΠΕ Οικονομικού
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