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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:      Μακρυχώρι 400 06, Λάρισα 

Πληροφορίες:  Χατζή Γεωργία 

Τηλέφωνο:       2495350407 

e-mail: ghatzi@dimostempon.gr 

 

 

 

 

Μακρυχώρι: 14-10-2022 

 

                        Αρ. πρωτ:6109 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ  ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023. 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

 

Προϋπολογισμού Δαπάνης: 58.818,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 
24% για τα κρασιά. 
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1 . ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

     Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ  ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ για το 2023, συνολικού προϋπολογισμού (58.818,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24% για τα κρασιά. 

     Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό Δημόσιο 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. 
     Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου και των Νομικών του 
προσώπων για το έτος 2023 ως εξής: 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (πλήρες)  15.6063.01 
20.6063.01 
30.6063.01 

7.633,26 
12.940,42 

5.717,80 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΡΕΑΤΑ -ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ (πλήρες) 

15.6481.01 
60.6481.01 

        1.613,36                             
22.723,65   

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

 
15.6481.02 

 
3.037,44 

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15.6471.05 5.152,07 

 
Οι συνολικές ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, προέκυψαν από την συγκέντρωση των αιτημάτων 
και του προγραμματισμού του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων που αφορά η παρούσα 
μελέτη.  

     Επίσης όσο αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλατος σε ειδικότητες που δικαιούνται την παροχή, 
υπολογίστηκε με βάση την υπάρχουσα δύναμη του δήμου (μόνιμο προσωπικό και με σχέση αορίστου 
χρόνου) αλλά και τυχόν συμβασιούχους (ορισμένου χρόνου) που θα απασχολήσει η υπηρεσία για το 
έτος 2023. 

Πιο συγκεκριμένα κι έχοντας υπόψη : 

• Το αρ. πρωτ. 5166/31-08-2022 έγγραφο του Δήμου Τεμπών περί προγραμματισμού σε ανάγκες 
τροφίμων  για το έτος 2023. 

• Το με ημερομηνία 09-09-2022  έγγραφο του τμ. Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου 
Τεμπών. 

• Το με ημερομηνία 09-09-2022 έγγραφο του τμ. Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Τεμπών. 

• Το με  ημερομηνία 08-09-2022 έγγραφο του τμ. Τεχνικής Υπηρεσίας 

             

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:      Μακρυχώρι 400 06, Λάρισα   

Πληροφορίες:  Χατζή Γεωργία   

Τηλέφωνο:       2495350407 

 

 

 

 

 

 

Μακρυχώρι: 14-10-2022 

 

Αρ. πρωτ:6109 
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• Την με  αρ. 17/2022 (ΑΔΑ:ΩΥ5ΔΟΚΨ5-ΟΠ8) Απόφαση του Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ. 
 

1.Οι οικονομικοί φορείς (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε 
για το σύνολο των ομάδων, είτε για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι 
στην προσφορά τους  θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 
2.Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί: α) για την προμήθεια Ελαιόλαδου- Οπωροκηπευτικών – 
Κρεάτων  το  μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006, η 
προσφορά θα δοθεί με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης, β) για τα υπόλοιπα είδη η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, η οποία θα δοθεί για το σύνολο της 
εκτιμώμενης αξίας της ομάδας.  
3.Οι ποσότητες των ειδών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων είναι ενδεικτικές και 
μπορούν να διαφοροποιηθούν εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους αντίστοιχα.  
4.Ο Δήμος Τεμπών και τα Νομικά του πρόσωπα δεν είναι υποχρεωμένοι να καταναλώσουν όλες τις 
αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό.  
5.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2023. 

 
Μακρυχώρι:14-10-2022 

 
 

 
Η 

 Συντάξασα Υπάλληλος 
του  

 Tμήματος Οικονομικών 
 
 
 

                                 Χατζή Γεωργία  

 
Η    

 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
 

Οικονομικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 

Σαρμαντά Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:      Μακρυχώρι 400 06, Λάρισα   
Πληροφορίες:  Χατζή Γεωργία   
Τηλέφωνο:       2495350407 
                     

 
 

 

 

Μακρυχώρι:14-10-2022 

 

Αρ. πρωτ:6109 

 

2 . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
     Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια 

Ελαιόλαδου- Οπωροκηπευτικών – Κρεάτων  έχουν ληφθεί από το εβδομαδιαίο εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών την 27-09-2022 της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για 

τα υπόλοιπα είδη οι τιμές προκύπτουν μετά από σχετική έρευνα αγοράς που διενήργησε το 
αρμόδιο γραφείο προμηθειών. 
  

 

ΟΜΑΔΑ Β.1.: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV 1500000-8   

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΛΑΤΙ  500 ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,5 20,000 

2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1000ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,38 27,600 

3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ (160 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,44 86,400 

4 ΑΥΓΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,5 375,000 

ΟΜΑΔΑ Α.1.: ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (πλήρες)   CPV 1551100-3 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ( πλήρες ) ΛΙΤΡΟ 9958 1,15 11.451,70  

2 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ( πλήρες ) ΛΙΤΡΟ 5874 1,15 6.755,10  

3 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ( πλήρες ) ΛΙΤΡΟ 4400 1,15          5.060,00  
  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  23.266,80 

  ΦΠΑ 13% 3.024,68 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  26.291,48 

      
ΟΜΑΔΑ Α.2.: ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (πλήρες)   CPV 1551100-3 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ( πλήρες ) ΛΙΤΡΟ 600 1,15 690,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  690,00 

   ΦΠΑ 13% 89,70 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  779,70 
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5 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 2,34 468,000 

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,98 19,600 

 7 ΔΗΜΗΤΡΙΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500γρ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,1 105,000 

8 ΔΗΜΗΤΡΙΚΑ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,1 210,000 

9 ΖΑΧΑΡΗ (ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 70 1,09 76,300 

10 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6(ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,04 20,800 

11 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,92 73,600 

12 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΟΦΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ.500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 120 0,92 110,400 

13 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ.500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,5 30,000 

14 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ) TEMAXIO 7 0,69 4,830 

15 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 6 5,69 34,140 

16 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ  (ΣΥΣΚ. 250 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,04 208,000 

17 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ (ΦΑΚ. 3 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,98 4,900 

18 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΣΥΣΚ. 400 ΓΡ) ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ  ΤΕΜΑΧΙΟ 70 5,84 408,800 

19 ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚ.1Κ) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 8,63 517,800 

20 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 1*3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,75 3,750 

21 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ 400ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,9 72,000 
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22 ΞΥΔΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,46 27,600 

23 ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (ΦΑΚΕΛΆΚΙ 50ΓΡ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,15 23,000 

24 ΡΕΒΙΘΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,61 64,400 

25 ΡΙΓΑΝΗ   80 ΓΡ ΦΑΚ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,15 17,250 

26 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 130 1,44 187,200 

27 ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΝΕΤ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,73 8,650 

28 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,73 8,650 

 29 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΑΥΓΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,76 38,000 

 30 ΓΑΛΑΚΤΟΦΕΤΕΣ 39ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,69 34,500 

31 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΜΕΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 6,44 257,600 

 32 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 6,44 128,800 

33 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 410ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,73 34,600 

34 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,88 115,200 

 35 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,39 43,900 

36 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,92 18,400 

37 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ  ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,73 34,600 

38 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 120 0,75 90,000 

39 ΚΑΣΕΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 60 7,25 435,000 

40 ΚΑΣΕΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΙΛΟ 80 10,24 819,200 

41 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  ΚΙΛΟ 30 11,27 338,100 

42 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΚΙΛΟ 150 8,05 1207,500 

43 ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,21 121,000 

44 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,21 121,000 
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45 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 240ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,9 57,000 

46 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (ΣΥΣΚ. 500  ΓΡ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,84 184,000 

47 ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ  ΚΙΛΟ 15 3,92 58,800 

 48 ΧΑΛΒΑΣ ΚΑΚΑΟ ΚΙΛΟ 15 3,92 58,800 

49 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 16ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,71 171,000 

50 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 700ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,96 156,800 

51 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,3 46,000 

52 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,3 34,500 

 53 ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΥΛΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 3 75,000 

54 ΠΕΡΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚ  800GR-1KG ΤΕΜΑΧΙΟ 180 9 1620,000 

55 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  ΣΥΣΚ  800GR-1KG ΤΕΜΑΧΙΟ 50 7 350,000 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 9.862,97 

    ΦΠΑ 13% 1.282,19 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 11.145,16 

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β.2.: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   CPV 15800000-8 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
(1000ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,38   345,00   

2 ΑΛΑΤΙ 500γρ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,50   125,00   

3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 λίτρο ΤΕΜΑΧΙΟ 100 5,68   
568,00    

4 ΖΑΖΑΡΗ 1k. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,09   272,50   

5 ΞΥΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,46   115,00   

6 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,44   360,00   

7 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,21   302,50   

8 ΦΑΣΟΛΙΑ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,21   302,50   

9 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,75   187,50   

10 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 330ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,44   110,00   

                                        ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :   2.688,00 

                                         ΦΠΑ 13%                 349,44 

                                        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ    3.037,44   
 
 

ΟΜΑΔΑ Β.3.: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV 15800000-6 

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
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1 
ΠΙΚΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΟΧΕΙΟ 5 ΚΙΛΑ  

ΔΟΧΕΙΟ  50 7,61 380,50 

2 ΦΑΣΟΛΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 2,36 944,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  1.324,50 

    Φ.Π.Α. 13% 172,19 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.496,69 

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ.1.: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV 15810000-9 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ   

ΚΙΛΟ 400 1,73 692,00 

2 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 120 1,84 220,80 

3 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 120 1,84 220,80 

4 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,58 87,00 

5 
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ 

ΚΙΛΟ 20 9,95 199,00 

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  1.419,60 

       ΦΠΑ13% 184,55 

       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  1.604,15 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.2.: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ     CPV 15810000-9   

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΨΩΜΙ ΛΑΓΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200 1,44  1.728,00  

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  1.728,00 

   ΦΠΑ 13% 224,64  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  1.952,64 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ.1.: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15110000-2   

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ  130 10,24 1331,20 

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ  200 3,19 638,00 
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3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ Α/Ο ΚΙΛΟ 60 5,25 315,00 

4 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟ  100 10,24 1024,00 

     ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  3308,20 
 

     ΦΠΑ 13% 430,07 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  3.738,26 

 

ΟΜΑΔΑ Ε.1.: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV 15411110-6 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 
4ΛΙΤΡΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 21,42 813,96 

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  813,96 

   ΦΠΑ 13% 105,81 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  919,77 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ.1.: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  03220000-9  

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,59 59,00 

2 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 200 1,31 262,00 

3 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 60 0,93 55,80 

4 ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛΟ 150 0,86 129,00 

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 100 0,40 40,00 

6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 60 1,58 94,80 

7 ΚΕΡΑΣΙ ΚΙΛΟ 20 0,98 19,60 

8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 10 1,76 17,60 

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ  ΚΙΛΟ 160 0,77 123,20 

10 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 150 0,68 102,00 

11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ  ΚΙΛΟ 50 0,99 49,50 

12 ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛΟ 120 1,46 175,20 

13 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 40 1,64 65,60 

14 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 40 0,46 18,40 

15 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 100 1,59 159,00 

16 ΜΗΛΑ     ΚΙΛΟ 300 1,38 414,00 

17 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  ΚΙΛΟ 20 2,09 41,80 
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18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 400 1,68 672,00 

19 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΟ 10 2,76 27,60 

20 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 180 1,86 334,80 

21 ΠΑΤΑΤΕΣ  KIΛΟ 500 0,84 420,00 

22 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 70 1,08 75,60 

23 ΠΙΠΕΡΙΕΣ   ΚΙΛΟ 10 2,12 21,20 

24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 300 0,99 297,00 

25 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 80 1,52 121,60 

26 ΣΕΛΙΝΟ  ΜΑΤΣΑΚΙ 20 0,46 9,20 

27 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,42 12,60 

28 ΣΤΑΦΥΛΙ ΚΙΛΟ 100 1,62 162,00 

29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 20 1,73 34,60 
 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  4.014,70 
 

  ΦΠΑ 13% 521,91 
 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  4.536,61 

 

ΟΜΑΔΑΖ1:ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ CPV 
15812000-3       

 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ  ΚΙΛΟ 10 8,05 80,50 

2 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 5 8,05 40,25 

3 
ΓΛΥΚΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 
(ΠΑΣΤΑΚΙΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ) 

ΚΙΛΟ 140 8,05 1127,00 

4 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΥΠΟΥ ΚΕΙΚ 
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΛΑΣΟΥ  

ΚΙΛΟ 20 9 180,00 

     ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.427,75 

     ΦΠΑ 13% 185,61 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  1.613,36 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ.2.: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ   CPV 15812000-3  

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΧΑΛΒΑΣ(ΤΕΜΑΧΙΟ 2,5 ΚΙΛΩΝ) ΚΙΛΑ 300 3,92  1.176,00  

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  1.176,00  

   ΦΠΑ 13% 152,88  
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   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  1.328,88  

 

ΟΜΑΔΑ Η.1.: ΚΡΑΣΙ      CPV 15930000-6 

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΡΑΣΙ  ΛΙΤΡΟ 150 2,01 € 301,50 € 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ                  301,50 

   ΦΠΑ 24% 72,36 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  373,86 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ  

ΟΜΑΔΑ Α΄ 27.071,18  

ΟΜΑΔΑ Β΄ 15.679,29 
 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
                                         

                                                        3.556,79 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 3.738,26 

ΟΜΑΔΑ Ε΄                                            919,77 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄                                         4.536,61 

ΟΜΑΔΑ Ζ΄                                                 2.942,24 

ΟΜΑΔΑ Η΄ 373,86 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ 58.818,00 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ Α.1. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (πλήρες) ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

23.266,80 
 

26.291,48 

ΟΜΑΔΑ Α.2. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ (πλήρες) 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ-
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

690,00 

 

779,70 

 

ΟΜΑΔΑ Β.1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

9.862,97 
 

11.145,16 
 

ΟΜΑΔΑ Β.2.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ – 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 
2.688,00 

 

3.037,44   

ΟΜΑΔΑ Β.3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ 
1.324,50 

 

1.496,69 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.1. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

1.419,60 

 

1.604,15 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.2. 
 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ   

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ 
1.728,00 

 

1.952,64 

 

ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

3.308,20 

 

3.738,26 

 

ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

813,96 

 

919,77 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. 
ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

4.014,70 4.536,61 
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ΟΜΑΔΑ Ζ.1. 
 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
1.427,75 

 

1.613,36 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ.2. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ 
1.176,00 

 

1.328,88 

 

ΟΜΑΔΑ Η.1. ΚΡΑΣΙ ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ 
301,50 

 

373,86 

 

ΣΥΝΟΛΑ 
52.021,98 

 

58.818,00 
 

 

51.215,83 

 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Η  
Συντάξασα Υπάλληλος  

του 
 Τμήματος Οικονομικών 

 
Χατζή Γεωργία 

Η    
 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Οικονομικής Υπηρεσίας 
 
 
 

                               Σαρμαντά Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
Ταχ. Δ/νση :  Μακρυχώρι 400 06, Λάρισα   
Πληροφορίες :  Χατζή Γεωργία   
Τηλέφωνο :  24953 50407 
                     

 
 
 
 
 

Μακρυχώρι: 14-10-2022 
 

                      Αρ. πρωτ: 6109 
 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

     Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης 

με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και 

ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την Ε.Ε.    

Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σκισμένες 

ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας.  

    Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 

τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΕΙΔΗ 

Γάλα φρέσκο: το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες, παστεριωμένο, 
ομογενοποιημένο, πλούσιο σε διαθρεπτικά στοιχεία όπως ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά 

στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π. οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό 

Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β).  
Επίσης θα πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι οι σχετικοί με τα φυσικοχημικά και 
μικροβιολογικά χαρακτηριστικά ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές και υγιεινό προς πόση και χωρίς 
κανένα ελάττωμα. 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες εκ των προδιαγραφών, των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και των απαιτήσεων της Υπηρεσίας: 
- Πλήρες παστεριωμένο γάλα αγελάδας 
- Προϊόν ευρείας κατανάλωσης, με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των 7 ημερών. 
- Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
μία (1) ημέρα από την ημερομηνία παράδοσής της. 
- Να περιέχει λίπος 3,5 % και ποσοστό τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε 
γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή ισοδύναμη συγκέντρωση προκειμένου για γάλα διαφορετικής 
περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία. 
- Η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει γάλα με 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος . 

   Συσκευασία 
- Η συσκευασία του γάλακτος πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 
- Η συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος θα είναι του ενός (1) λίτρου (lt). 
- Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο», «γάλα» το σήμα 
καταλληλότητας του προϊόντος καθώς και η διάρκεια και θερμοκρασία συντήρησης. 
- Η παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια με χειρολαβές. 

   Αποθήκευση  
  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει κατά την υπογραφή της σύμβασης , τα ανάλογα 
ψυγεία συντήρησης που θα εγκαταστήσει ο ίδιος στους χώρους εργασίας του Δήμου, μετά από 
υπόδειξη της υπηρεσίας, προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη καλής 
λειτουργίας και συντήρησης τους, ο δε Δήμος θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά 
τη λήξη της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί καθημερινές παραδόσεις (πλην 
Σαββατοκύριακων και αργιών). Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται σε συσκευασίες του ενός (1) λίτρου. 
Εάν οι φιάλες κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην 
συσκευασία κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών με τα πρέποντα. Η παράδοση 
θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με δικά του μεταφορικά μέσα (ψυγεία) τα οποία θα πρέπει να 
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είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος.  

   Ομάδα τροφίμων είδη παντοπωλείου.  

Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Αρίστης ποιότητας προϊόντα εγκεκριμένων εταιρειών 

ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

οδηγίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. 

Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών παντοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98, 

του HACCP , τις οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι 

κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, 

ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας 

παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην έχουν, παράσιτα έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές 

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

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

αναγράφονται ευκρινώς το εμπορικό σήμα/βιομηχανία παραγωγής συσκευασίας/βάρος.  

Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι ανάλογη της ημερομηνίας παραγωγής και να μην 

πλησιάζει στη λήξη του προϊόντος κατά την ημερομηνία παράδοσης. Αποκλείονται τα προϊόντα 

προσβεβλημένα από ακάρεα, προϊόντα (ρύζι-όσπρια) περιέχοντα θραύσματα κόκκων άνω του 

3%, ανωμάλου χρώματος-οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σκισμένες ή φθαρμένες ή 

παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. 

Επισημαίνεται δε ότι όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρείας αναγνωρισιμότητας, να μην 

προορίζονται για επαγγελματική ή μαζική εστίαση χρήση, να βρίσκονται στις προθήκες και τα 

ράφια Super-Markets. 

Όλα τα είδη θα προσφέρονται στη συσκευασία την ποσότητα και ποιότητα, που αναγράφετε για 

το κάθε ένα από αυτά στην τεχνική περιγραφή, επώνυμα και ευρείας κυκλοφορίας. 

Αλάτι ψιλό: (συσκ. 500 γρ.) αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό, 

γυαλιστερό και σπυρωτό.   
 

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις: (συσκ. 1000 γρ.) Αλεύρι να παράγεται στην Ελλάδα να είναι 

αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου, βιομηχανικώς καθαρισμένου από 

πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη 

σακούλα, βάρους  1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου 
 

  Άνθος αραβοσίτου κουτί: Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία 160  

γραμμαρίων, εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η  

ημερομηνία  λήξης.     

  Αυγά: φρέσκα αρίστης ποιότητας, να είναι κοινά, ελληνικού πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ 

(Medium) μεσαίου βάρους από 53-63γρ σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Να είναι ωοσκοπημένα και 

ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό 

αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις 

κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο 

κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 20 ημερών.  

   Γιαούρτι στραγγιστό 10%:αρίστης ποιότητας, στραγγιστό, αποδεδειγμένα ευρείας 

κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Η παραγωγή και η συσκευασία του 

γιαουρτιού θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Η συσκευασία του 

γιαουρτιού θα πρέπει να είναι σε αεροστεγή κύπελλα, βάρους 200γρ. και να αναγράφονται σε 

αυτή η περιγραφή του είδους και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  

   Γάλα εβαπορέ: γάλα αγελαδινό συμπυκνωμένο αποστειρωμένο, με 4 % λιπαρά, σε μεταλλική 

συσκευασία των 410gr εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η  

ημερομηνία  λήξης, με εγκοπή για εύκολο άνοιγμα, θα πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις, και θα προέρχεται από τα νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. 

Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται ο τρόπος ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η 
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ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι (100ml) εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών 

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

μικρότερη των 11 (έντεκα) μηνών εκτός ψυγείου καθώς να φέρει τη σήμανση C.E. Η 

συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 

   Ζάχαρη:(συσκ.1κιλού) Άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε 

χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους ενός (1kl) κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας 

θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 

ψυγείου. 

  Ζυμαρικά: (συσκ. των 500gr), να είναι από σιμιγδάλι 100%, χώρα προέλευσης τους να είναι η  

Ελλάδα. Το περιεχόμενο  να είναι φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση, χωρίς αλλοιώσεις να 

αναγράφεται  σε αυτή η περιγραφή του είδους και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  Τα 

ζυμαρικά μπορεί να είναι αστράκι, μακαρονάκι κοφτό, χυλοπιτάκι, κριθαράκι. 

  Κανέλα σκόνη: (συσκ. 50γρ), αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, 

εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

  Καραμέλες: ζελεδάκια φρούτων  αρίστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη 

συσκευασία, βάρους 1 κιλού και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου 

  Μαργαρίνη: τύπου soft  αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη 

στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250 

γραµ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.  

  Μαγιά ξηρή: (φακ. 3 τεμ. 8-10 γρ/τεµ.) Η ξηρή µαγία να πληρoί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.    

  Μαρμελάδα: χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, πλαστική ή γυάλινη βάρους 400γρ. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

  Μέλι: (συσκ. 1000 γρ.) Η ονομασία ”μέλι” πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και 

ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Το μέλι να είναι ελληνικής παραγωγής, 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, η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα του ενός 

(1kg) κιλού.   

  Μπέκιν παουντερ: (συσκ.3 τεμαχίων), αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε χάρτινο σακουλάκι 

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

  Δημητριακά ολικής άλεσης: (συσκ. 500γρ.), δεν θα περιέχουν χρωστικές και θα 

αναγράφονται η ημερομηνία λήξης, η σύνθεση του προϊόντος και η περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 

  Ντοματάκι ψιλοκομμένο: Πρόσφατης παραγωγής σε μεταλλικό κουτί με αναγραφόμενες  

προδιαγραφές σε συσκ. 400 gr  

  Ξύδι 400γρ. Σε πλαστική φιάλη με φυσιολογικό χρώμα αναλλοίωτο παρασκευασμένο από 

σταφύλι σε νόμιμες προδιαγραφές. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι 

αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη).  

  Πιπέρι τριμμένο: (συσκ. 50γρ.) Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 

κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

  Όσπρια:(φακές-φασόλια-ρεβίθια) συσκ.500gr):Να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά 

προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, 

στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,  Η συσκευασία να 

είναι των 500γρ., να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) προέλευση, β) ποιότητα Α, η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

  Ρύζι:(νυχάκι-μπονέτ-Καρολίνα), να είναι Α΄ ποιότητας, τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος 

έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενής εγχώριας 

συσκευασίας των 500γρ. 

  Ρίγανη:(συσκ. 80 γρ), αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 
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80γρ., εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Σοκολατένιο αυγό: με σοκολάτα γάλακτος, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 

συσκευασία, βάρους 20γρ και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξη. 

Γαλακτοφέτες: κέικ με γέμιση από γάλα και επικάλυψη κακάο  αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένες σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 39γρ και εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης.. 

  Ταχίνι με μέλι: συσκ 380γρ. αρίστης ποιότητας, εγχώριας παραγωγής, τυποποιημένη σε 

κατάλληλη συσκευασία, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης.   

  Ταχίνι με κακάο: συσκ 380γρ. αρίστης ποιότητας, εγχώριας παραγωγής, τυποποιημένη σε 

κατάλληλη συσκευασία, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης.                                                                                                    

  Τοματοπολτός: Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 410γρ. Το άνοιγμα της 

συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι, χωρίς συντηρητικά. Να προέρχεται από ελαφρά 

συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 

6% τουλάχιστον.  

  Τραχανάς ξινός: συσκ.500γρ. από γιαούρτι και αλεύρι αρίστης ποιότητας συσκευασμένη 

κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.  

  Φρυγανιά τριμμένη: συσκ. 180γρ. να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι 

οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικά 

παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 240γρ.Συσκευασμένο, σφραγισμένο, 

με αναγραφόμενες προδιαγραφές, πρόσφατης παραγωγής . 

  Χυμός φρούτων: συσκ. 1lt., στην ετικέτα του να αναγράφεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε 

χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη «περιεκτικότητα 

σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με 

την ονομασία του προϊόντος, να είναι χωρίς συντηρητικά. προδιαγραφές, 

  Φρυγανιές ολικής άλεσης: συσκ. 240γρ., από αλεύρι σίτου ολικής άλεσης, αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, να μην παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρές και απαλλαγμένες από έντομα, 

ακάρεα. 

  Φύλλο κρούστας: αρίστης ποιότητας  συσκ. 500γρ., τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, η ημερομηνία λήξης, τα συστατικά (αλεύρι σίτου, 

φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό)  

  Σφολιατάκια: Κατάλληλα για πίττες ή γλυκά από αλεύρι Α΄ ποιότητας, χωρίς συντηρητικά, 

400-450γρ. συσκευασία 16 τμχ.  

  Χυμός λεμονιού:  συσκευασία 330gr., να αναγράφει τη φράση << Άρτυμα λεμονιού>>  

  Ψωμί του τοστ ολικής άλεσης: συσκ.700γρ.ψωμί σε φέτες με αλεύρι ολικής άλεσης, να 

περιέχει το σύνολο του κόκκου του σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φύτρο), το οποίο έχει 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από πολλούς κοινούς τύπους ψωμιού, συχνά είναι πιο 

σκούρο στο χρώμα και πυκνότερο από το ψωμί που γίνεται από αλεύρι σίτου Το αλεύρι ολικής 

να είναι τουλάχιστον 60% επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου στη συσκευασία θα 

αναφέρεται η ημερομηνία λήξης 

  Κρασί: λευκό ξηρό ή κόκκινο ελληνικής προέλευσης σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις. 

  Πίκλες: Διάφορα λαχανικά διατηρημένα σε άλμη και ξύδι σε συσκευασία 5 κιλών.  

  Χαλβάς: (συσκ. 2,5 kl) Προϊόν το οποίο παρασκευάζεται από τον πολτό σουσαμιού (ταχινιού), 

με φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες, χωρίς χημικά, συντηρητικά ή πρόσθετα. Επιτρέπεται 

στον χαλβά η προσθήκη ξηρών καρπών, κακάου, σοκολάτας ή βανίλιας και αυτό πρέπει να 

δηλώνεται στη συσκευασία.  

  Τυριά: Όλα τα τυριά να είναι άριστης ποιότητας, με προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από 

ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να προέρχονται 
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από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 

και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

ακόλουθες ενδείξεις: α)το προϊόν β) η προέλευση, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-

συσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου στ) Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης ζ) Στοιχεία 

ελέγχου. 

  Τυρί φέτα: φρέσκια{ΠΟΠ] 1 κιλού, αρίστης ποιότητας, παρασκευασμένη από 100% ελληνικό 

αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μέτριας σκληρότητας, συσκευασμένη κατάλληλα, με 

αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 6 μηνών. Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό 

έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Αποκλείονται τα τρίμματα.  

  Κασέρι: Τυρί κασέρι πρώτης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα  ελληνικής παραγωγής, να είναι 

ημίσκληρο, εύγευστο και να έχει υποστεί την ωρίμανση που από την νομοθεσία προβλέπεται.   

Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Η συσκευασία να είναι κλειστή, κατάλληλη 

για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.  Να προέρχεται 

από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 

και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.  Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 

χρώματος.Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου 

κασέρι» 

  Κεφαλοτύρι: Σκληρό τυρί Α΄ ποιότητας παρασκευασμένο από 100% ελληνικό αιγοπρόβειο 

γάλα. Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.  Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και 

να έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 3 μηνών.  Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό 

έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 

κώδικα HACCP.  Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 

 Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και  όχι «τύπου κεφαλοτύρι. 

  Κασέρι γκούντα: κίτρινο τυρί Α΄ ποιότητας προερχόμενο από χώρα Ε.Ε. 

  Κατεψυγμένα λαχανικά: Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, 

απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες 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. Σε ότι 

αφορά τη συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, όπως διατίθενται στην ευρεία 

αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης, συμπληρωμένη με την 

ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα», β) η ημερομηνία 

λήξης, γ) ο προσδιορισμός παρτίδας, δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη 

μετά την απόψυξη». H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Αρακάς 

κατεψυγμένος: Αρακάς φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, 

καθαρισμένος και απαλλαγμένος από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, τυποποιημένος σε 

κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού. Σπανάκι κατεψυγμένο σε φύλλο αρίστης 

ποιότητας καθαρισμένο και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, τυποποιημένο σε 

κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1000γρ.  

  Φασολάκια στρογγυλά κατεψυγμένα: Φασολάκια φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητας, 

μεσαίου μεγέθους, καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού. 

  Κατεψυγμένα ψάρια (πέρκα-βακαλάος)  

Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών και η 

εναρμόνιση στις ισχύουσες κανονιστικές, κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις, Π.Δ. 786/1978, περί κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευμάτων και Π.Δ. 290/92, 

τροποποίηση του Π.Δ. 786/78, κανονισμού Π.Δ.412/94 περί υγειονομικών όρων παραγωγής και 

διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων, κανονισμού 2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εμπορίας 

αλιευτικών προϊόντων, οδηγίας 2000/13/Ε.Κ. περί επισήμανσης τροφίμων καθώς και της 

Αγορανομικής Διάταξης 7/2009(άρθρο 101, 106, 107), σχετικά με την εμπορία και διάθεση 

κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 
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290/92.  Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και 

αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα. 

Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι πρώτης ποιότητας καταψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να 

είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β 

χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (είδος ψαριού, ημερομηνία 

καταψύξεως, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε 

περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε 

κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του 

κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με το είδος και τις απαιτήσεις του φορέα. Τα χορηγούμενα 

κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. 

Δεν θα πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις , δυσάρεστες οσμές, ολική ή μερική απόψυξη. 

  Ελαιόλαδο: Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτη συσκευασία 4 ltλίτρων εγχώριο 

αναγραφόμενο στην ετικέτα EXTRA παρθένο ελαιόλαδο δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας 

κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µη µμηχανικές µμεθόδους, 

σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Α’ Ποιότητας να έχει οξύτητα 0-1%, και να πληροί τους 

όρους των αγορανομικών διατάξεων. Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια 

εγκατεστημένα στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. 

Να είναι συσκευασμένο σε κατάλληλη για το προϊόν συσκευασία. 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. 

     Είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής  

  Άρτος ημέρας ολικής άλεσης: Ο άρτος που θα προσκομίζεται  πρέπει να είναι από αλεύρι 

ολικής άλεσης να περιέχει το σύνολο του κόκκου του σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φύτρο), 

το οποίο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από πολλούς κοινούς τύπους ψωμιού, 

συχνά είναι πιο σκούρο στο χρώμα και πυκνότερο από το ψωμί που γίνεται από αλεύρι σίτου Το 

αλεύρι ολικής να είναι τουλάχιστον 60% επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου. θα υπακούει 

στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή 

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

απομείωσης.  Ο άρτος 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. 

  Τυρόπιτες-Κασερόπιτες: τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι καλά ψημένα και να έχουν την 

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

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από  

μία μέρα πριν την παράδοση τους. 

  Λαγάνες σε κλασσικό σχήμα λαγάνας Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι καλά ψημένα και 

να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι 

νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους 

  Κουλούρι σουσαμένιο: Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το βάρος του 

κουλουριού να είναι περίπου 80γρ. 

  Κουλουράκια πασχαλινά βουτήματα: Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή του προϊόντος πρέπει να πληρούν τους όρους και τις διατάξεις της κείμενης 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 

παράδοσή τους. 

  Βασιλόπιτα:. τύπου κέικ, πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές ύλες, 
μαγιά και αλεύρι, με επικάλυψη γλάσου. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει 
την κανονική και νόμιμη υγρασία του.  Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 
φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία ημέρα πριν 
την παράδοση. 

  Γλυκά κεράσματος: Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα 
με τις αγορανομικές διατάξεις, με περιτύλιγμα. 

  Κουραμπιέδες: πρέπει να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα 
υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές 
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διατάξεις και να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους. 

  Μελομακάρονα: πρέπει να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία 

τους σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να 

παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.  

  Κρέατα: να προέρχονται από ζώα σφαγμένα σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχουν 

υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο, να φέρουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού 

υγειονομικού ελέγχου. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική 

& φυσική κατάσταση και να  είναι ελληνικής παραγωγής. Η συντήρηση και η διακίνηση να 

τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µμεταφοράς 

τροφίμων. 

  Νωπά πουλερικά: τα πουλερικά θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγιασθεί 

κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας, να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με 

αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού 

ελέγχου. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία ,να είναι απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων 

εκδορών & να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου.  

Τα προσκομιζόμενα πουλερικά να είναι συσκευασμένα & σφαγμένα, αποπτερωμένα χωρίς 

κεφάλι & πόδια που κόβονται στους ταρσούς και χωρίς έντερα. Να πληρούν τις εκάστοτε περί 

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.  

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP. και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µμεταφοράς τροφίμων 

  Νωπό κοτόπουλο: αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη 

εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση, καθώς και σήμανση 

καταλληλότητας ανά τεμάχιο (κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία. 

Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την  

Το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από την παραγγελία του κάθε Παιδικού Σταθμού. 

  Το μοσχαρίσιο κρέας: πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας εγχώριο ή Ε.Ε. νωπό, άνευ οστών, 

λίπους, χόνδρων από ζώο νεαρής ηλικίας το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση 

κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα και χωρίς σημάδια αλλοίωσης, συσκευασμένο & 

τεμαχισμένο κατάλληλα.  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. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98, 

του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.  

  Το χοιρινό κρέας: να είναι αρίστης ποιότητας, εγχώριο ή Ε.Ε. νωπό, άνευ οστών, από σπάλα ή 

μπούτι, χωρίς λίπος, συσκευασμένο & τεμαχισμένο κατάλληλα.. Να προέρχεται από ζώα υγιή 

και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν 

σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού Eλέγχου. Η συντήρηση και η 

διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 

µμεταφοράς τροφίμων. Το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από την παραγγελία του κάθε 

Παιδικού Σταθμού. 

  Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος: άπαχος 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 κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονοµικού ελέγχου. - 

Απαγορεύεται η παρασκευή κιµά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι µμύες 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.∆. 

203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µε μεταφοράς τροφίμων. Το είδος και η 

ποσότητα θα καθορίζεται από την παραγγελία του κάθε Παιδικού Σταθμού. 

  Νωπά οπωρολαχανικά: Πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις 

εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

   Τα Νωπά Οπωρολαχανικά  πρέπει να είναι: 

– φρέσκα 

– ακεραία, 

– υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη  αλλοιώσεις που τα 

καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), 

– καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, 

– απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να μην εμφανίζουν 

αλλοίωση της σύστασης έ των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 

– απαλλαγμένα από μη φυσιολογικέ εξωτερικέ υγρασία, 

– απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικές ξήρανσης, 

– απαλλαγμένα από ζημιάς οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό, 

– απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή και ξένη γεύση, 

– απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων 

όπως είναι τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά  οργανοχλωριομάνα  και υδρογονάνθρακες 

 Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι. 

 Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους επιτραπεί: 

– να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, 

– να φθάνουν σε ικανοποιητικέ κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους 

κατά την μεταφορά και αποθήκευση. 

 Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση χάρτινες, καθαρές, 

απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η 

διακίνηση  τους σε ικανοποιητική κατάσταση. 

 Τα υλικά παρασκευές των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου 

πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να μην είναι δυνατόν να 

προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και κατάλληλα για να έρθουν σε 

επαφή με τρόφιμα. Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν 

εμπορικές ενδείξεις, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας 

έχει γίνει με μελανί ή κόλλα που να μην είναι τοξική. 

 Εφίσταται η προσοχή στον προμηθευτή στο δελτίο αποστολής & στο αντίστοιχο τιμολόγιο να 

αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, κατηγορίας, 

προέλευσης, καθώς & κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα. 

  Αγγουράκια: φρέσκα 1 τεμαχίου, να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, με επαρκή ανάπτυξη, 

πράσινα, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας. 

  Αχλάδια: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους. 

  Βερίκοκα: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους. 

  Καρότα: φρέσκα,  αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά, μετρίου μεγέθους, τραγανά. 

  Καρπούζι: φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριμο, ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους. 

  Κεράσια: ολόκληρα, φρέσκα στην όψη, υγιή, με επαρκή ωριμότητα, καθαρά, απαλλαγμένα 

από ξένες ουσίες ,αρίστης ποιότητας,  αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή έχουν 

υποστεί αλλοιώσεις 

  Κολοκυθάκια: φρέσκα,  αρίστης ποιότητας, ώριμα, μετρίου μεγέθους, τραγανά. 

  Κουνουπίδι: φρέσκο, αρίστης ποιότητας, λευκό, μετρίου μεγέθους 

  Κρεμμύδια ξερά: οι βολβοί  να είναι σκληροί και αρκετά ξεροί για την προβλεπόμενη χρήση 

αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

  Κρεμμύδια φρέσκα: φρέσκα, αρίστης ποιότητας 

  Λάχανο: φρέσκο αρίστης ποιότητας, λευκό, μετρίου μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για 

επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα). 

  Λεμόνια: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, μετρίου μεγέθους. 

  Μαρούλι: φρέσκο αρίστης ποιότητας, κανονικού μεγέθους, κατάλληλο για επιτραπέζια 

κατανάλωση (σαλάτα ). 

  Μαϊντανός: Μαϊντανός δέμα 350γρ φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

  Μανταρινιά: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα ζουμερά και γλυκά, χωρίς σπόρους. 

  Μήλα: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους. 
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  Μελιτζάνες: φρέσκιες αρίστης ποιότητας, κανονικού μεγέθους 

  Μπανάνες: φρέσκιες αρίστης ποιότητας, ώριμες γλυκές, κανονικού μεγέθους. 

  Μπρόκολο: φρέσκο αρίστης ποιότητας, κανονικού μεγέθους, κατάλληλο για επιτραπέζια 

κατανάλωση (σαλάτα ). 

  Ντομάτες: φρέσκιες αρίστης ποιότητας, ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους, 

κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα). 

  Πατάτες: εγχώριες φρέσκιες αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

  Πεπόνι: φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριμο, ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους.  

  Πιπεριές: στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας. 

  Πορτοκάλια: φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, μετρίου μεγέθους. 

  Ροδάκινα: αρίστης ποιότητας, με επαρκή ανάπτυξη, ζουμερά και γλυκά, καθαρά, χωρίς μα έχει 

υποστεί φθορά η σάρκα, μετρίου μεγέθους 

  Σέλινο: φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο. 

  Σκόρδα: ολόκληρα ακέραια υγιή με επαρκή ανάπτυξη  αρίστης ποιότητας 

  Σταφύλι: φρέσκο  αρίστης ποιότητας, ώριμο, γλυκό και ζουμερό 

  Φράουλες: φρέσκιες αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους 

 

   Παρατηρήσεις : 

 1) Όπου δεν διευκρινίζεται, οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν την καλύτερη ποιότητα του 

είδους, αν κριθεί σκόπιμο η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει δείγμα από κάθε είδος.  

 2) Ο Δήμος Τεμπών και τα Νομικά του πρόσωπα δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς 

προσδιορισμού των αναγκών τους ανά είδος και ποσότητα, διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά 

στην διάρκεια του έτους τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ανωτέρω ειδών, αλλάζοντας επιμέρους 

είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, τις ανωτέρω ποσότητες σύμφωνα με τις κάθε φορά 

διαμορφούμενες ανάγκες του, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού 

ή της προσφοράς του προμηθευτή. 

 

Μακρυχώρι:14-10-2022 

 

Η 

 Συντάξασα Υπάλληλος 

του 

 Τμήματος Οικονομικών 

 

 

Χατζή Γεωργία 

Η     

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

 

Σαρμαντά Μαρία 

 

 

 

 
  

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
Ταχ. Δ/νση :  Μακρυχώρι 400 06, Λάρισα   
Πληροφορίες :  Χατζή Γεωργία   
Τηλέφωνο :  24953 50407 
                     

 
 

Μακρυχώρι: 14-10-2022 

 

Αρ. πρωτ: 6109 
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Συγγραφής Υποχρεώσεων 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του 
Δήμου Τεμπών  και των Νομικών του προσώπων για το 2023, ήτοι αναλυτικά: 

1.Δήμος Τεμπών 

2.Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού , Αθλητισμού , Περιβάλλοντος και Παιδείας Τεμπών (ΔΟΠΑΠΕΠΤ). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων δέκα 
οκτώ ευρώ (58.818,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24% για τα κρασιά. 

Άρθρο  2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από:  

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 περί « Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Την αριθ. 3/2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  

• Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

• Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 240/12-12-2012) για την ανάδειξη χορηγητών- 
προμηθευτών. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  Α/14708/08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Τον Κώδικα τροφίμων και ποτών και λοιπές αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους & των 
οδηγιών του ΕΦΕΤ 

• Τις διατάξεις της ΚΥΑ 53361 (ΦΕΚ 1503 Β / 11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας 
σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

• Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΤΤ 36586 / (ΦΕΚ 1323 Β / 30-07-2007) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 53361 

• Τις διατάξεις της ΚΥΑ 31119 / (ΦΕΚ 990 Β / 28-05-2008) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 53361» . 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/95 (ΦΕΚ 45 Α'/27-02-1995) : «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» 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθ.μ. 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». 

• Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
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• Της αριθμ.  πρωτ.  Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με  θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 

• 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. 

• Το Π.Δ. 80/2016 ≪Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α΄). 

Άρθρο  3ο  
Συμβατικά Στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

• Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της, όπως  δημοσιευτεί  στο ΚΗΜΔΗΣ 

• Η περίληψη της διακήρυξης όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

• Η παρούσα μελέτη (γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων -τεχνικές προδιαγραφές-
ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης). 

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 0,διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
Άρθρο  4ο  
Προσφορές  
Κάθε οικονομικός φορέας  μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε υποβάλλοντας προσφορά για το 
σύνολο των ομάδων ή για όσες ομάδες ενδιαφέρεται. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών ανά ομάδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΑΊ88).  
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Τιμές Προσφορών  
Η τιμή της προσφερόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  
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Στην προσφορά που συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Θα αναφέρεται η συνολικά προσφερόμενη τιμή για το κάθε 
προσφερόμενο τμήμα χωρίς Φ.Π.Α.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε 
μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια ειδών.  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στο Παράρτημα III της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Υποβολή Προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)ΚΑΙ ΣΤΟ πδ60/07  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Ισχύς Προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 
ημερών. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016  κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
Άρθρο  9ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Τεμπών . 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Εγγυήσεις  
10.1 Γενικά στοιχεία εγγυητικών επιστολών  

Οι εγγυητικές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13),  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
10.2 Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί  
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού επί του τμήματος ή 
των τμημάτων συμμετοχής εκτός Φ.Π.Α. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην στα έγγραφα της σύμβασης,  
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
έγγραφα της σύμβασης, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά  δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη 
κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ.  της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης, δ) δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της 
περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 
του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης  διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
  
Άρθρο  11ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 
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αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης,  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο  12ο  
Διάρκεια-Τροποποίηση-Παράταση Σύμβασης   

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να καταθέσει 
τις κατά το άρθρο 11 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση. 
     Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια. 
     Η  διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2022. 
     Η σύμβαση υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
των τευχών που τη συνοδεύουν, καθώς και την οικονομική προσφορά του προμηθευτή. Προβλέπεται 
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, έως και τρεις (3) μήνες, είτε μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων  
είτε του ποσού της σύμβασης. 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.     
 
 
 
 
 
Άρθρο  13ο 
Παρόδοση-Παραλαβή υλικών 
Η παράδοση των ποσοτήτων της παραπάνω προμήθειας θα γίνεται, με ευθύνη και δαπάνες των 
προμηθευτών, τμηματικά  και σε τακτά χρονικά διαστήματα στους χώρους του δήμου Τεμπών και των 
Παιδικών σταθμών  Μακρυχωρίου και Συκουρίου, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
Η παραλαβή της προμήθειας  θα γίνεται τμηματικά με βάση τις ανάγκες των φορέων, παρουσία της 
αρμόδιας Επιτροπής  (άρθρο 221 του Ν. 4412/16) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 208 του Ν. 
4412/2016 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

• Να παραλάβει το υλικό 

• Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις  λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης 

• Να απορρίψει το υλικό.     

Άρθρο  14ο  
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά βάση της παραλαβής ποσοτικής και 
ποιοτικής των ειδών, από τα επιμέρους Νομικά πρόσωπα και τον Δήμο ξεχωριστά μετά την υπογραφή 
των σχετικών Συμβάσεων με λεπτομέρειες που θα καθοριστούν από αυτές. 
 Γενικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Άρθρο  15ο  
Φόροι – τέλη – κρατήσεις 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού  
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 7 

του ν.4912/22 

 Οποιαδήποτε άλλη νόμιμή κράτηση ήθελε προκύψει από τη νομοθεσία κάθε φορά. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.    

 

 
Μακρυχώρι: 14-10-202 

Η 
 Συντάξασα Υπάλληλος 

του 
 Τμήματος Οικονομικών 

 
 
                            Χατζή Γεωργία 

Η   
  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Οικονομικής Υπηρεσίας 
 
 
 

Σαρμαντά Μαρία 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
ΟΜΑΔΑ Α.1.: ΓΑΛΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ( ΠΛΗΡΕΣ ) ΛΙΤΡΟ 20.232   

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

  ΦΠΑ 13%  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : ΧΧΧ μέρες 

 
 
 

   Μακρυχώρι ……/……/…… 
Ο προσφέρων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
ΟΜΑΔΑ Α.2.: ΓΑΛΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ( ΠΛΗΡΕΣ ) ΛΙΤΡΟ 600   

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

  ΦΠΑ 13%  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 

 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
  

  Μακρυχώρι ……/……/…… 
 

Ο προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β.1.: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                     

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1 ΑΛΑΤΙ  500 ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1000ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ (160 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

4 ΑΥΓΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

5 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

8 ΔΗΜΗΤΡΙΚΑ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

9 ΖΑΧΑΡΗ (ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 70   

10 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6  (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

11 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 80   

12 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΟΦΤΑΚΙ(ΣΥΣΚ.500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 120   

13 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ.500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

14 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ) TEMAXIO 7   

15 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 6   

16 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ  (ΣΥΣΚ. 250 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

17 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ (ΦΑΚ. 3 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

18 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΣΥΣΚ. 400 ΓΡ) ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ  ΤΕΜΑΧΙΟ 70   

19 ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚ.1Κ) ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

20 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 1*3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

21 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ 400ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 80   

22 ΞΥΔΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

23 ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (ΦΑΚΕΛΆΚΙ 50ΓΡ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

24 ΡΕΒΙΘΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

25 ΡΙΓΑΝΗ   80 ΓΡ ΦΑΚ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

26 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 130   

27 ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΝΕΤ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

28 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

29 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΑΥΓΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

30 ΓΑΛΑΚΤΟΦΕΤΕΣ  39 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
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31 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΜΕΛΙ 380ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

32 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 380ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

33 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 410ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

34 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

35 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

36 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

37 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ  ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

38 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 120   

39 ΚΑΣΕΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 60   

40 ΚΑΣΕΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΙΛΟ 80   

41 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  ΚΙΛΟ 30   

42 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΚΙΛΟ 150   

43 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

44 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

45 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 240ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

46 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (ΣΥΣΚ. 500  ΓΡ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

47 ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ  ΚΙΛΟ 15   

48 ΧΑΛΒΑΣ ΚΑΚΑΟ ΚΙΛΟ 15   

49 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 16ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

50 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 700ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 80   

51 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

52 ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΥΛΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1000 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

53 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

54 ΠΕΡΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚ  800GR-1KG ΤΕΜΑΧΙΟ 180   

55 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  ΣΥΣΚ  800GR-1KG ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

       

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

   ΦΠΑ 13% 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

 
 
 

 
 

Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 
 

Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 
 

   Μακρυχώρι ……/……/…… 
Ο προσφέρων  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
ΟΜΑΔΑ Β.2.: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ    

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

1 
AΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 
ΓΡ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

2 ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

 3 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 
ΛΙΤΡΟ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100    

4 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

5 ΞΥΔΙ. ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

6 
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 
ΓΡ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

7 
ΦΑΚΕΣ 500ΓΡ 
ΨΙΛΕΣ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

8 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

9 
ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
500 ΓΡ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

10 
ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 
330 ΓΡ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 250    

         

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

   ΦΠΑ 13% & 24%  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
ΟΜΑΔΑ Β.3.: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΠΙΚΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΟΧΕΙΟ 5 ΚΙΛΑ  

ΔΟΧΕΙΟ  50   

2 ΦΑΣΟΛΙΑ  ΚΙΛΑ 400   

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

    Φ.Π.Α. 13%  

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

 
 

Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 
 
 

   Μακρυχώρι ……/……/…… 
 
 

Ο προσφέρων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
ΟΜΑΔΑ Γ.1.: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ   

ΚΙΛΟ 400   

2 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 120   

3 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 120   

4 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

5 
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ 

ΚΙΛΟ 20   

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

       ΦΠΑ13%  

       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
 
 
 

Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα  
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
ΟΜΑΔΑ Γ.2.: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ      

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΨΩΜΙ ΛΑΓΑΝΑ   ΤΕΜΑΧΙΑ 1200   

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

   ΦΠΑ 13%  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
ΟΜΑΔΑ Δ.1.: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ  130   

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ  200   

3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ Α/Ο ΚΙΛΟ 60   

4 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟ  100   

     ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

     ΦΠΑ 13%  

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
 

 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

ΟΜΑΔΑ Ε.1.: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 
4ΛΙΤΡΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 38   

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

   ΦΠΑ 13%  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ.1.: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

2 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 200   

3 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 60   

4 ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛΟ 150   

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 100   

6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 60   

7 ΚΕΡΑΣΙ ΚΙΛΟ 20   

8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 10   

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ  ΚΙΛΟ 160   

10 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 150   

 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ  ΚΙΛΟ 50   

12 ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛΟ 120   

13 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 40   

14 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 40   

15 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 100   

16 ΜΗΛΑ     ΚΙΛΟ 300   

17 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  ΚΙΛΟ 20   

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 400   

19 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΟ 10   

20 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 180   

21 ΠΑΤΑΤΕΣ  KIΛΟ 500   

22 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 70   

23 ΠΙΠΕΡΙΕΣ   ΚΙΛΟ 10   

24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 300   

25 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 80   

26 ΣΕΛΙΝΟ  ΜΑΤΣΑΚΙ 20   

27 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

28 ΣΤΑΦΥΛΙ ΚΙΛΟ 100   

29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 20   

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

   ΦΠΑ 13%  
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   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 

ΟΜΑΔΑΖ1:ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ  
      

 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ  ΚΙΛΟ 10   

2 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 5   

3 
ΓΛΥΚΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 
(ΠΑΣΤΑΚΙΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΑ) 

ΚΙΛΟ 140   
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4 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΥΠΟΥ ΚΕΙΚ 
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΛΑΣΟΥ  

ΚΙΛΟ 20   

     ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

     ΦΠΑ 13%  

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

 
 
ΟΜΑΔΑ Ζ.2.: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ    

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
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1 ΧΑΛΒΑΣ(ΤΕΜΑΧΙΟ 2,5 ΚΙΛΩΝ) ΚΙΛΑ 300   

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

   ΦΠΑ 13%  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 

 
 
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών  και τα 
Νομικά του πρόσωπα για το 2023 

ΟΜΑΔΑ Η.1.: ΚΡΑΣΙ       

ΔΟΠΑΠΕΠ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΡΑΣΙ ΛΙΤΡΟ 150   

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

   ΦΠΑ 24%  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………… 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ……………………………………………… 
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Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 μέρες 

 
   Μακρυχώρι ……/……/…… 

 
Ο προσφέρων  
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