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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών σίτησης για τις Δομές που υπάγονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο 

ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ», για την κάλυψη των αναγκών τους, για ένα (1) έτος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) με το οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. 

που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α’ της 12/12/2012, ορίζεται ότι: 

«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες: 

1.  Τροφίμων 

2.  Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, 

3.  Πετρελαιοειδών 

4.  Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 

για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ’ 

εξής από τους οικείους Δήμους.»  

Οι ανωτέρω προμήθειες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 

4412/2016. 

Συνεπώς, πλέον ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών ( έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την 
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προμήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των Νομικών του 

Προσώπων. 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.717,57€ με Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί 

από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. 

Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στους κάτωθι 

Κ.Α.Δ. του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 : 

Κ.Α. Δαπανών Τίτλος Κ.Α. Δαπανών 
Αδιάθετη Πίστωση 

στον Κ.Α. 

60-6481.001 

Προμήθεια ειδών διατροφής για την ετήσια διατροφή όλων των 
νηπίων & βρεφών του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

(Παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, 
ζαχαροπλαστείου, νωπά & κατεψυγμένα ψάρια 

13.000,00 € 

60-6481.002 

Προμήθεια ειδών διατροφής για την ετήσια διατροφή όλων των 
νηπίων & βρεφών του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 

(Παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, 
ζαχαροπλαστείου, νωπά & κατεψυγμένα ψάρια 

9.000,00 € 

15-6481.003 Προμήθεια ειδών διατροφής ΚΑΠΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 1.000,00 € 

15-6481.004 Προμήθεια ειδών διατροφής  ΚΑΠΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1.000,00 € 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας 
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 
Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. Οπωσδήποτε δε 
σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Η μεταφορά των προϊόντων να πληροί τους 
όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Ο προμηθευτής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους 
και δεν έχουν ακόμη διατεθεί. 
 
 
Ιδιαίτερα: 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΑΛΑΤΙ  
Το ψιλό αλάτι πρέπει να είναι θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με 
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε 
οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία να είναι εγκεκριμένη για τρόφιμα, 
όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό του βάρος. 
Το χοντρό αλάτι πρέπει να είναι θαλασσινό, να μην έχει υποστεί καμία επεξεργασία εκτός από το πλύσιμο, 
να μην περιέχει χημικά πρόσθετα και δεν έχει υποστεί επεξεργασία ιωδίωσης. Η συσκευασία να είναι 



εγκεκριμένη για τρόφιμα, όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό του βάρος. 
ΑΛΕΥΡΙ (διαφόρων χρήσεων)  
Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου, βιομηχανικώς καθαρισμένο από πάσα 
ανόργανη ή οργανική ουσία. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία ενός (1) και τριών (3) 
κιλών. Η συσκευασία να είναι χάρτινη σακούλα και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο 
τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. 
ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 
Να είναι αποκλειστικά προϊόν αλέσεως του συνόλου του κόκκου σκληρού σίτου. Να παραδίδεται από τον 
προμηθευτή σε συσκευασία τριών (3) κιλών. Η συσκευασία να είναι χάρτινη σακούλα και να αναγράφεται 
η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  
Να είναι σε αεροστεγή συσκευασία είτε σε κουτί των 160 γραμμαρίων και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ  
Από εκχύλισμα φυσικής βανίλιας σε συσκευασία τριών τεμαχίων το σακουλάκι και βάρος τεμαχίου 1,5γρ.  
ΒΟΥΤΥΡΟ  
Βούτυρο γάλακτος κατάλληλο για μαγειρική χρήση, να διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ., κατάλληλη 
για τρόφιμα, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οι προδιαγραφές και η ημερομηνία λήξεως. 
ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ  
Γάλα αγελαδινό τύπου εβαπορέ, μερικώς αφυδατωμένο γάλα αρίστης ποιότητας πλήρες ή ελαφρύ. Το 
γάλα να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία. 
Μετά την αραίωση να προκύπτει τουλάχιστον διπλάσιο γάλα και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού 
αποστείρωση. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π και να πληροί τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 400-410 
γραμμαρίων σε μεταλλικά κυτία, με εύκολο άνοιγμα (easy open) και με αναγραφόμενη την χώρα 
προέλευσης, τα θρεπτικά συστατικά, το βάρος και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  
ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ  
Το γάλα θα είναι αγελαδινό με ελάχιστα λιπαρά 3,5%, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, με διάρκεια 
συντήρησης μέχρι επτά (7) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

α πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 
σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η πώληση γάλακτος αγελάδας. Να έχει υποβληθεί σε παστερίωση με 
κάποια από τις αναγνωρισμένες μεθόδους. Να πληροί τα μικροβιολογικά πρότυπα που ορίζονται στις 
εκάστοτε κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 
Η συσκευασία του κάθε τεμαχίου γάλατος θα είναι σε χάρτινο κουτί του ενός λίτρου (1000 ml) με βιδωτό 
πώμα ή σε πλαστικό μπουκάλι με βιδωτό πώμα. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να 
αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και 
«γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η 
θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές 
σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. 
Να αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καθώς και το ποσοστό της αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας 
και η τυχόν προσθήκη βιταμινών). Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως 
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
χτυπήματα. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να 
τα αντικαταστήσει με ακέραια. Η ημερομηνία παραγωγής γάλακτος θα είναι το πολύ μία μέρα νωρίτερα 
από την ημερομηνία προσκόμισής του. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι 
κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής που επιβάλλει τόσο ελληνική και η Κοινοτική νομοθεσία «Οδηγία 
93/43/ΕΟΚ (HACCP)» ή νεότερη. 



Η μεταφορά του γάλατος θα γίνεται με φορτηγό-ψυγείο σε θερμοκρασία 4-6 βαθμών Κελσίου με ευθύνη 
και δαπάνη του προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει το γάλα κάθε εργάσιμη ημέρα από 
τις 8.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, σε ποσότητες που θα καθορίζονται από 
την αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης.   
 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3,9% ΛΙΠΑΡΑ  
Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού 
γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης 
που προκαλεί ειδική για αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 
του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
Να είναι από αγελαδινό γάλα, με 3,85 % λιπαρά. Το παρασκευαστήριο να πληροί τις προδιαγραφές του 
Π.Δ. 56/95 και να έχει εξοπλισμό για αφυδάτωση του γάλακτος. 
Η περιεκτικότητά του σε λίπος να είναι 3,85% στη συσκευασία των 200gr. σε πλαστικά κύπελλα με 
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π και τις 
ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% ΛΙΠΑΡΑ  
Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού 
γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης 
που προκαλεί ειδική για αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 
του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
Να είναι από αγελαδινό γάλα με περιεκτικότητα σε λίπος 10%. Το παρασκευαστήριο να πληροί τις 
προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και να έχει εξοπλισμό για αφυδάτωση του γάλακτος. 
Θα διατίθεται σε συσκευασία όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, σε πλαστικά δοχεία 
αεροστεγώς κλεισμένα, με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως 
ορίζεται στον Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 
Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό. Το προϊόν να μην περιέχει  χρωστικές 
ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ημερομηνία λήξης, β) Σύνθεση του προϊόντος, γ) 
Περιεκτικότητα σε βιταμίνες, δ) ο τόπος παρασκευής, ε) το καθαρό βάρος. 
Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες κοινοτικές και 
υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία σύμφωνα με αυτή που περιγράφεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
ΖΑΧΑΡΗ 
Ζάχαρη Α' Ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, 
ο τόπος παρασκευής, το καθαρό βάρος και η ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. Να πληροί τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 
Η λευκή ζάχαρη να διατίθεται σε συσκευασία 1 κιλού. 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ  
Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, κοφτό μακαρονάκι, πάστες (κριθαράκι, πέννες, ριγκατόνι κ.λ.π), 
χυλοπίτες. Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιτάρι Α’ ποιότητας. Ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 
115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από 
έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Τα είδη θα είναι σε αεροστεγείς συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 
περιγράφενται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
Προϊόντα κακάο και σοκολάτας όπως σοκολάτες, σοκολατάκια, τρούφες. Να έχουν γεύση και μυρωδιά 
χαρακτηριστική του προϊόντος.  



Τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 59 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών. Να 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. Θα 
διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία σύμφωνα με αυτή που περιγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό.   
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 
Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200 γρ., αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης όπως ορίζεται 
στον Κ.Τ.Π. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα. 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  
Να είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική 
του χρησιμοποιηθέντος είδους. Θα διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία των 370 γρ, επιλογής διαφόρων 
φρούτων (ροδάκινο, φράουλα, βερίκοκο κ.α.). Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
και η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ    
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 συσκευασίες, σύμφωνα με 
αυτές που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με 
ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. 
ΜΕΛΙ  
Πρέπει να είναι αγνό, ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία 
και βιταμίνες, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. Η ονομασία «πευκόμελο», «ανθόμελο» ή 
«θυμαρίσιo» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Θα 
διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, 
εγκεκριμένες για διατήρηση τροφίμων με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  
Πιπέρι μαύρο τριμμένο, κανέλλα σκόνη, μοσχοκάρυδο τριμμένο, ρίγανη, σόδα μαγειρική κ.λ.π, όχι χύμα.  
Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και 
υγειονομικές διατάξεις. Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. Να είναι πρόσφατης 
παραγωγής, καλής αποξήρανσης, αεροστεγώς συσκευασμένα, και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η 
χώρα προέλευσης τους και το καθαρό βάρος. Θα διατίθεται σε συσκευασίες σύμφωνα με αυτές που 
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
Να διατίθενται σε χάρτινες συσκευασίες των 3 τεμαχίων (3X20 γραμμαρίων) και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ   ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 
Μπισκότα γλυκά σκέτα τα οποία να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Θα διατίθενται 
σε αεροστεγείς συσκευασίες, εγκεκριμένες για τρόφιμα, όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό.  
ΝΕΡΟ 
Εμφιαλωμένο νερό: Το νερό να μην εμφανίζει φυσαλίδες και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές. Η 
συσκευασία του να είναι σε πλαστικές φιάλες 500ml σε πακέτο 12 τεμαχίων και 1,5 lt σε πακέτο των 6 
τεμαχίων και πάνω σε αυτή να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και ο τόπος παρασκευής. 
ΞΥΔΙ  
Ξύδι αρίστης ποιότητας, από λευκό ή κόκκινο κρασί τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ. Να προέρχεται από 
σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) και να πληρεί τους όρους τους 
άρθρου 39 του Κώδικα Τροφίμων. Να είναι τυποποιημένο σε πλαστική ή γυάλινη, εγκεκριμένη για 
διατήρηση τροφίμων συσκευασία, σύμφωνα με αυτές που περιγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 



ΟΣΠΡΙΑ  
Τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας (φασόλια μέτρια, φακές ψιλές-χοντρές κ.λ.π.) και να πληρούν τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, 
βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με 
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 
ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. Θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γραμμαρίων και θα 
αναγράφονται η προέλευση και το καθαρό βάρος. 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
Φύλλο χωριάτικο πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, σε αεροστεγή συσκευασία του 1 κιλού, στην οποία να 
αναγράφονται οι προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης. 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 
Τομάτες ψιλοκομμένες: Ψιλοκομμένες ντομάτες σε χυμό ντομάτας. 
Ελαφρώς συμπυκνωμένος χυμός τομάτας: xυμός τoμάτας πoυ έxει υπoστεί ελαφρά συμπύκνωση, ώστε τα 
στερεά συστατικά πoυ πρoέρxoνται από τo xυμό να είναι τoυλάxιστoν 6%. 
Τα παραπάνω προϊόντα θα πληρούν τους όρους τους άρθρου 124 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Θα 
διατίθενται σε συσκευασία αεροστεγή εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας λήξης κατανάλωσης και του καθαρού βάρους. Θα διατίθενται σε συσκευασίες, σύμφωνα 
με αυτές που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
ΡΥΖΙ  
Ρύζι καρολίνα, μπόνετ, Α΄ ποιότητας. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι 
φυσικό προϊόντα, υψηλής ποιότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος και με 
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες 
ακίνδυνες για τον άνθρωπο και να πληρεί τους όρους του άρθρου 101 του Κώδικα Τροφίμων. Θα 
διατίθεται σε συσκευασία αεροστεγή, των 500 γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη 
συσκευασία της ημερομηνίας λήξης κατανάλωσης και του καθαρού βάρους.  
ΤΑΧΙΝΙ 
Σε συσκευασία 350 γραμμαρίων από ταχίνι (σουσάμι αλεσμένο) 60% τουλάχιστον σε αναλλοίωτη 
συσκευασία, αρίστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίμματα από άλλα υλικά, χωρίς συντηρητικά και 
χρωστικές ουσίες, με αγνά συστατικά που να διατηρούν τη θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία 
να αναγράφει  συστατικά προέλευση και ημερομηνία λήξης.  
ΤΥΡΙΑ  
ΓΡΑΒΙΕΡΑ:  από αγελαδινό γάλα, απαλλαγμένη από αντικανονικές οσμές, γεύσεις και να μην παρουσιάζει 
αλλοιώσεις, σε συσκευασία 200gr. 
ΚΑΣΕΡΙ: Να είναι εξαιρετικής  ποιότητας Α (τύπου υγρ. έως 45%) και υπολογισμένο σε ξηρή ουσία 
τουλάχιστον 40%  τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. Στην ετικέτα πρέπει να 
αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου κασέρι» η κίτρινο τυρί.  Η συσκευασία να είναι πλαστική 
αεροστεγής και το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο να είναι από ύλη  
σύµφωνη µε τον κώδικα τροφίµων.   
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ: Α΄ ποιότητας από αιγοπρόβειο γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
ακόλουθες ενδείξεις: α) «ΦΕΤΑ» (FETA) β) Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η 
επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου στ) Η ημερομηνία 
παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1) Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας 
προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας 3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: 
(ΦΕ–1650-20.12.94). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Αποκλείονται τα τρίμματα. 
 
 
 



ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 
Να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Κ.Τ.Π.,  Επί της 
συσκευασίας του πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση ΆΡΤΥΜΑ ΛΕΜΌΝΙ και ή 
ημερομηνία συσκευασίας.  
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 
Ψωμί του τοστ, σταρένιο σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 680- 700 γρ., το οποίο θα 
παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληρεί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία 
θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως 
αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος-οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή 
φθαρμένες ή παραμορφώσεις της μεταλλικής συσκευασίας.  
Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και η συσκευασία 
τους να είναι αυτή που περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης όλα τα προς προμήθεια 
είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους. 
Στην προσφορά θα κατονομάζονται τα εξής: 
α)Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα 
β) βιομηχανία παραγωγής – συσκευασίας 
γ) βάρος. 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

ΨΩΜΙ  
Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός ή ολικής άλεσης, παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, 
δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το βάρος του θα πρέπει να είναι 500 γραμμαρίων και η 
προμήθεια του να γίνεται μέσα σε χάρτινες σακούλες. Να μην έχουν προστεθεί χρωστικές ουσίες και να 
πληροί τις ανεκτές αναλογίες στο αλάτι.  
Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 
Τα κουλούρια με σουσάμι να είναι ολικής άλεσης με κανονικό και ομοιογενές ψήσιμο σε όλη την 
επιφάνεια . 
Το κέικ πρέπει να είναι παρασκευασμένο με αλεύρι ολικής άλεσης, ελαιόλαδο, χαμηλή περιεκτικότητα 
ζάχαρης και με μηδενικές ποσότητες από συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες. 
Τα τυροπιτάκια  κουρού να είναι ολικής άλεσης με γέμιση (φέτα, κασέρι, γραβιέρα).  
Το ψήσιμο των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. 
Τα διάφορα αρτοκατασκευασματα 4τεμ. να είναι σε πλαστικό ή χάρτινο κουτί και να περιέχει τέσσερα (4) 
ατομικά κομμάτια (κέικ, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πίτσα). 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
Τα είδη ζαχαροπλαστείου θα είναι άριστης ποιότητας και όχι παρασκευασμένα πέραν των τριών (3) 
ημερών, κατασκευασμένα από αγνά υλικά που θα πληρούν του όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών 
και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ: Τα τσουρέκια πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλικά, να 
είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά 9 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.  
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (EXTRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. 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. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε 
συσκευασία ενός (1), δύο (2) και πέντε (5) λίτρων. Οι συσκευασίες ενός (1) και δύο (2) λίτρων θα είναι 
πλαστικές ενώ των πέντε (5) λίτρων σε μεταλλικό δοχείο.  
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ  
Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα Α΄ ποιότητας. 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: Θα 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. 
Κατεψυγμένα λαχανικά  
ΑΡΑΚΑΣ-ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ-ΣΠΑΝΑΚΙ – ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, Α΄ ποιότητας,  απαλλαγμένα ξένων 
σωμάτων. 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 Α΄. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία 
του 1 Kg. 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  
Απαραίτητες για την ομάδα ειδών κρεοπωλείου είναι η άδεια κρεοπώλη ή άδεια λειτουργίας για 
παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος. Ο προμηθευτής θα παρέχει τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά που θα επιβεβαιώνουν τη χώρα εκτροφής και προέλευσης του ζώου. 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ  
Το κρέας πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας το οποίο βρίσκεται σε καλή θρεπτική 
κατάσταση, κόκκινου χρώματος για μοσχάρι, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητα θα ανήκει στο ίδιο είδος 
ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων. 
Πολύ μεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος (χώρα προέλευσης Ελλάδα – να ανταποκρίνεται σε 
ότι η νομοθεσία ορίζει, δηλαδή Αγορανομικές διατάξεις και η Κτηνιατρική νομοθεσία).  
Κιμάς Μόσχου: 
• Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές 
του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. 
• Να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα 
αλέθεται στην κρεατομηχανή. 
ΧΟΙΡΙΝΑ Τ. ΚΑΡΡΕ ΜΚ ΜΠΡΙΖΟΛΑ -ΠΑΪΔΑΚΙΑ 
• Να έχει σφαγιαστεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία σφαγεία, να έχει υποστεί τον 
κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχει σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. 
• Να είναι νωπό, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης 
θρεπτικής κατάστασης. 
• Το χοιρινό κρέας θα παραδίδεται σε μπριζόλες και παϊδάκια. 
• Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του HACCP ή νεότερου και τις 
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΜΠΟΥΤΙΑ-ΣΤΗΘΟΣ) 
Να είναι Α΄ ποιότητας, νωπά, τεμαχισμένα μπούτια, στήθη, προσφάτου σφαγής, να μην παρουσιάζουν 
ανωμαλίες στη σύστασή τους, στο χρώμα τους, στην οσμή τους είτε ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών 
κατά τη σφαγή τους.  Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης, 
άριστης ποιότητας Τ.70% Να έχουν συσκευαστεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες και να φέρουν το 
ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία σφαγής και η ημερομηνία λήξης.  



Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. ΑΥΓΑ   
Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει 
των κείμενων διατάξεων, μεσαίου βάρους 53-63 γρ. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση 
ορισμένου αριθμού αυγών κατ΄ εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα 
από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, με τις απαραίτητες ενδείξεις. (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, 
κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π). Η παράδοση τους να γίνεται τρεις 
(3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης.   

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Να είναι α’ ποιότητας, νωπές ή κατεψυγμένες, καλά διατηρημένες. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, 
οσμή και το χρώμα. Η προέλευση των ψαριών να είναι από εγκεκριμένες αλιευτικές ζώνες .  
Οι προμηθευτές όλων των παραπάνω ειδών, οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη 
διαδικασία για την υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος 
HACCP. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΤΜΗΜΑΤΑ  
(ΟΜΑΔΕΣ) 

Μ.Μ. 
Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: 
Είδη άρτου και 
κουλούρια                 

Άρτος λευκός  κιλά 400 200     600 1,00   600,00 

Άρτος ολικής κιλά 400 200     600 1,00   600,00 

Κουλούρια 
σουσαμένια  τεμ. 700 400     1.100 0,50   550,00 

Τσουρεκάκια τεμ. 700 300     1.000 0,60   600,00 

              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.750,00 

              ΦΠΑ 13% 0,13 

              ΣΥΝΟΛΟ 1.977,50 

ΤΜΗΜΑ 2: 
Είδη 
Παντοπωλείου 
με ΦΠΑ 
13%Μ.Μ. 

Μ.Μ. 
Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Αλάτι  κιλά 20 10     30 1,00   30,00 

Αλεύρι 
αραβοσίτου 
(corn flour)  τεμ. 7 6     13 3,00   39,00 

Αλεύρι για 
όλες τις 
χρήσεις  κιλά 40 30     70 1,00   70,00 

Αλεύρι κίτρινο 
ειδικό για 
πίτες κιλό 20 10     30 1,00   30,00 

Αλεύρι με 
διογκωτικό  κιλά 30 20     50 2,00   100,00 



Άνθος 
αραβοσίτου  τεμ. 30 20     50 5,00   250,00 

Αραβοσιτέλαιο 
πλαστικό 
μπουκάλι 5 
λίτρων τεμ. 6 5     11 2,50   27,50 

Αστράκι τεμ. 30 20     50 0,80   40,00 

Αυγά 6άδες τεμ. 90 80     170 2,00   340,00 

Άχνη ζάχαρη  κιλά 20 20     40 0,60   24,00 

Βανίλλιες  τεμ. 20 10     30 1,00   30,00 

Βασιλικός  τεμ. 20 10     30 0,50   15,00 

Βούτυρο τεμ.  40 30     70 3,00   210,00 

Γάλα 
συμπυκνωμέν
ο  τεμ. 90 80 5 5 180 1,50   270,00 

Γαλατάκια 
μερίδες σε 
διχτάκι  τεμ. 0 0 10 10 20 0,90   18,00 

Γαρύφαλλο 
σκόνη  τεμ. 6 5     11 2,50   27,50 

Δαφνόφυλλα  τεμ. 6 5     11 1,50   16,50 

Δημητριακά 
ολικής άλεσης τεμ. 50 30     80 4,00   320,00 

Διογκωτική 
σκόνη (baking 
pοwder)  τεμ. 20 10     30 0,30   9,00 

Ζάχαρη κιλά 40 30 10 10 90 1,50   135,00 

Ζαχαρίνες τεμ.     5 5 10 4,00   40,00 

Ημίσκληρο 
τυρί τύπου 
γκούντα σε 
φέτες 
(συσκευασμέν
ο) τεμ. 7 6     13 10,00   130,00 

Κακάο  τεμ. 6 5 2 2 15 3,00   45,00 

Κανέλα 
Κεϋλάνης τεμ. 4 3     7 2,00   14,00 

Κανέλα 
Κεϋλάνης ξύλο τεμ. 4 3     7 1,50   10,50 

Καφές 
ελληνικός  κιλά     9 9 18 6,00   108,00 

Καφές 
εσπρέσσο σε 
κάψουλες τεμ.     25 25 50 4,00   200,00 

Καφές 
στιγμιαίος τεμ.     8 8 16 5,00   80,00 

Καφές φίλτρου  τεμ.     10 10 20 6,00   120,00 

Κεφαλοτύρι 
(τριμμένο) κιλά 20 10     30 8,00   240,00 

Κίμινο  τεμ. 3 3     6 1,50   9,00 



Κριθαράκι  κιλά 30 20     50 2,00   100,00 

Μαγειρική 
σόδα (σόδα 
φαγητού) τεμ. 15 10     25 1,20   30,00 

Μαγιά 
σακουλάκι  τεμ. 20 15     35 0,70   24,50 

Μακαρόνια 
για παστίτσιο  κιλά 10 20     30 0,70   21,00 

Μακαρόνια 
κοφτά κιλά 30 20     50 2,00   100,00 

Μαργαρίνη 
(τύπου βιτάμ)  κιλά 8 4     12 3,00   36,00 

Μαρμελάδα  τεμ. 20 8     28 3,00   84,00 

Μέλι  κιλά 15 8     23 10,00   230,00 

Μοσχοκάρυδο  τεμ. 3 3     6 2,00   12,00 

Μπαχάρι  τεμ. 3 3     6 2,00   12,00 

Μπισκότα 
ολικής άλεσης 
τύπου 
ΜΙΡΑΝΤΑ τεμ. 15 10     25 2,00   50,00 

Νερό σε 
πλαστική 
φιάλη 18,9l τεμ. 60 50 10 10 130 5,00   650,00 

Νερό σε 
πλαστικό 
μπουκάλι σε 
συσκευασία 
0,5 λίτρου τεμ  60 0 0 0 60 0,50   30,00 

Νερό σε 
πλαστικό 
μπουκάλι σε 
συσκευασία 
1,5 λίτρου τεμ. 60 50     110 1,00   110,00 

Ξηροί καρποί κιλά     5 5 10 10,00   100,00 

Ξίδι  τεμ. 30 20 2 2 54 1,50   81,00 

Πελτές 
Ντομάτας  τεμ. 9 8     17 3,00   51,00 

Πιπέρι  τεμ. 6 6     12 2,00   24,00 

Ρεβίθια  κιλά 30 20     50 2,70   135,00 

Ρίγανη  τεμ. 7 6     13 2,50   32,50 

Ρύζι λευκό 
(τύπου 
καρολίνα) κιλά 40 20     60 4,00   240,00 

Σάλτσα 
ντομάτας 
(τοματοχυμός) κιλά 30 10     40 3,00   120,00 

Σιμιγδάλι  τεμ. 10 5     15 0,80   12,00 

Σκόρδο σε 
σκόνη τεμ 10 5     15 3,00   45,00 

Σταφίδες  τεμ.     5 5 10 5,00   50,00 



Ταχίνι  τεμ. 30 20     50 4,00   200,00 

Τραχανάς κιλά 20 10     30 2,40   72,00 

Τσάι διάφορες 
γεύσεις τεμ.      5 5 10 5,00   50,00 

Τσαϊ χαμομήλι τεμ.     5 5 10 4,00   40,00 

Φακές  κιλά 40 20     60 2,50   150,00 

Φασόλια 
γίγαντες  κιλά 10 5     15 3,00   45,00 

Φασόλια 
μέτρια κιλά 10 5     15 3,50   52,50 

Φρυγανιά 
τριμμένη  τεμ. 10 5     15 0,60   9,00 

Φρυγανιές τεμ. 20 15     35 1,50   52,50 

Φύλλο φια 
πίτα χωριάτικο τεμ. 20 15     35 3,00   105,00 

Χυλοπίτες  κιλά 30 20     50 2,50   125,00 

Χυμός 
λεμονιού  τεμ. 20 10     30 1,00   30,00 

Ψωμί για τόστ 
(μεγάλη 
συσκευασία) τεμ. 30 30     60 3,50   210,00 

              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.519,00 

              ΦΠΑ 13% 0,13 

              ΣΥΝΟΛΟ 7.366,47 

ΤΜΗΜΑ 3: 
Είδη 
Παντοπωλείου 
με ΦΠΑ 24% 

Μ.Μ. 
Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Αναψυκτικά 
διάφορα με 
ανθρακικό σε 
κουτάκι 0,33lt 
(24άδα) τεμ.     15 15 30 24,00   720,00 

              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 720,00 

              ΦΠΑ 24% 0,24 

              ΣΥΝΟΛΟ 892,80 

TMHMA 4: 
Γάλα φρέσκο 
(άσπρο) και 
γαλακτοκομικ
ά προϊόντα 

Μ.Μ. 
Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Γάλα Φρέσκο 
1lt 3,5% λίτρα 2.100 1.800 0 0 3.900 0,93   3.627,00 

Γιαούρτι 
αγελάδας  τεμ 90 60     150 0,90   135,00 

Γιαούρτι 
προβειο  τεμ 60 40     100 1,00   100,00 



Τυρί φέτα 
(συσκ. 1 κιλού) κιλά 20 5     25 6,00   150,00 

              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.012,00 

              ΦΠΑ 13% 0,13 

              ΣΥΝΟΛΟ 4.533,56 

ΤΜΗΜΑ 5: Νωπά 
λαχανικά  και φρούτα Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Αγγούρια τεμ. 70 50     120 0,56   67,20 

Άνηθος τεμ. 30 20     50 0,51   25,50 

Αχλάδια κιλά 50 40     90 1,75   157,50 

Βερύκοκα κιλά 60 30     90 1,67   150,30 

Δυόσμος τεμ. 20 10     30 0,95   28,50 

Καρότα κιλά 20 10     30 0,81   24,30 

Καρπούζια κιλά 10 10     20 0,33   6,60 

Κολοκυθάκια κιλά 50 40     90 1,30   117,00 

Κρεμμυδάκια 
φρέσκα  τεμ. 10 10     20 2,84   56,80 

Κρεμμύδια κιλά 40 40     80 0,47   37,60 

Λάχανο κιλά 40 30     70 0,54   37,80 

Λεμόνια κιλά 50 40     90 1,34   120,60 

Μαϊντανός τεμ. 20 20     40 0,49   19,60 

Μανταρίνια 
κλιμεντίνες κιλά 40 30     70 1,50   105,00 

Μαρούλι κιλά 30 30     60 1,65   99,00 

Μελιτζάνες κιλά 20 10     30 1,49   44,70 

Μήλα στάρκιν κιλά 60 30     90 1,37   123,30 

Μπανάνες κιλά 40 30     70 1,57   109,90 

Νεκταρίνια κιλά 50 30     80 1,27   101,60 

Ντομάτες κιλά 60 50     110 1,25   137,50 

Πατάτες κιλά 150 100     250 0,57   142,50 

Πεπόνια κιλά 20 20     40 0,81   32,40 

Πιπεριές 
πράσινες κιλά 20 10     30 0,30   9,00 

Πορτοκάλια κιλά 70 50     120 0,81   97,20 

Πράσα κιλά 20 20     40 1,31   52,40 

Ροδάκινα κιλά 40 20     60 1,32   79,20 

Σέλινο κιλά 30 20     50 2,12   106,00 

Σκόρδο κιλά 20 10     30 4,75   142,50 

Σταφύλια 
σουλτανίνα κιλά 40 30     70 1,53   107,10 



              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.338,60 

              ΦΠΑ 13% 0,13 

              ΣΥΝΟΛΟ 2.642,62 

ΤΜΗΜΑ 6: Κατεψυγμένα 
λαχανικά  Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Φασολάκια 
κατεψυγμένα  κιλά 40 20     60 2,12   127,20 

Αρακάς 
κατεψυγμένος  κιλά 20 10     30 2,15   64,50 

Λαχανικά 
ανάμεικτα 
κατεψυγμένα  κιλά 20 10     30 2,07   62,10 

Σπανάκι 
κατεψυγμένο  κιλά 20 10     30 2,54   76,20 

              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 330,00 

              ΦΠΑ 13% 0,13 

              ΣΥΝΟΛΟ 372,90 

ΤΜΗΜΑ 7: 
Ελαιόλαδα 

Μ.Μ. 
Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Ελαιόλαδο 
εξαιρετικό 
παρθένο σε 
συσκ. 5 λίτρων τεμ. 7 4     11 21,76   239,36 

              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 239,36 

              ΦΠΑ 13% 0,13 

              ΣΥΝΟΛΟ 270,48 

ΤΜΗΜΑ 8: 
Κρέατα και 
πουλερικά 

Μ.Μ. 
Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Κρέας μόσχου 
σπάλα κιλά 100 55     155 8,42   1.305,10 

Κιμάς από 
βόειο κρέας 
νωπό νεαρού 
ζώου κιλά 80 35     115 7,05   810,75 

Κοτόπουλο 
νωπό κιλά 50 30     80 2,82   225,60 

Κρέας χοιρινό 
(σπάλα) κιλά 40 40     80 5,29   423,20 

Αρνί κιλά 30 20     50 7,14   357,00 



              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.121,65 

              ΦΠΑ 13% 0,13 

              ΣΥΝΟΛΟ 3.527,46 

ΤΜΗΜΑ 9: 
Ψάρια νωπά 
και 
κατεψυγμένα  

Μ.Μ. 
Π.Σ.  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Π.Σ  

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΠΗ  

ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

ΚΑΠΗ  
ΑΜΑΡΥΝ

ΘΟΥ  

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Μπακαλιάρος  
νωπός κιλά 50 40     90 15,87   1.428,30 

Γλώσσα φιλέτο κιλά 50 30     80 5,75   460,00 

              

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.888,30 

              ΦΠΑ 13% 0,13 

              ΣΥΝΟΛΟ 2.133,78 

       

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 18.813,91 

       
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 23.717,57 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη 
υποστήριξης Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»    

 
 

 
Αικατερίνη Γεωργιάδη- Καλογιάννη 

  

  
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Δήμαρχος Ερέτριας 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Δημητρόπουλος 

 


