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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

            
 
 
         Ημερομηνία       07/10/2019 
 
 
 
 
 
 
       Ε Ν Ι Α Ι Α    Μ Ε Λ Ε Τ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

& 

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  464.694,85  €  με ΦΠΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα ενιαία τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό καθώς και η προμήθεια τροφίμων ήτοι γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, 

παντοπωλείου και οπωροκηπευτικά για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου καθώς  και των 

νομικών του προσώπων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει 

ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Η  διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, 

β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών 

και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια ειδών για τους εξής φορείς: 

1. Δήμο Ωραιοκάστρου 

2. Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

3. Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

4. ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

5. ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  464.694,85  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  410.004,60 € ) και αντίστοιχα,  για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

ΤΜΗΜΑ 1 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 2 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 3 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 4 : Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 6 : Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 7 :Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 8 : Διάφορα Προϊόντα  Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 9: Κρέας  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 10 : Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & 

Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
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ΤΜΗΜΑ 11 : Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

ΤΜΗΜΑ 12 : Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 13 : Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 14 : Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 15: Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για τη συνολική 

ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Τμήματος». Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «τμήματος» 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλο το τμήμα. 

   Μεμονωμένα τμήματα της παρούσας σύμβασης  δύναται να ανατεθούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/2016:  ΄΄Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του 

άρθρου 6 του ν.4412/16, ο Δήμος Ωραιοκάστρου και τα νομικά πρόσωπα αυτού,  μπορούν να αναθέτουν 

συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του ν.4412/16, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία 

μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή 

από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 

υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 

προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών΄΄. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

μόνο βάσει τιμής για το κάθε τμήμα της ανάθεσης. Εντούτοις για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/06, κριτήριο ανάθεσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης των αντίστοιχων ειδών, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & 

Τουρισμού (είδη κρεοπωλείου, ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά). 

Η προμήθεια των τροφίμων θα αφορά χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της και όχι πέραν τις 

31-12-2021.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 

15511000-3 Γάλα 

15511000-4  Παστεριωμένο Γάλα 

15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 

15500000-3 Γαλακτοκοµικά είδη 

15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 

15896000-5 Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως 

15810000-9 Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα 
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15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

15110000-2 Κρέας 

15411110-6 Ελαιόλαδο 

15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας 

15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών 

03221210-1 Φασόλια 

15542300-2 Τυρί φέτα 

15331428-3 Σάλτσα από τομάτα 

15411210-7 Μαγειρικό λάδι 

15112130-6 Κοτόπουλα 

18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 

15411210-7 Έλαιο για τηγάνισμα 

 

Ως προς την  Εγγύηση Συμμετοχής: 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% 
της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σύνολο όλων των τμημάτων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, ύψους  411.004,60 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 4.110,04  ευρώ. 

Όταν η προσφορά καλύπτει ένα  ή και περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή εγγύηση 
συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 1% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου τμήματος ή επί των αντίστοιχων τμημάτων, χωρίς τον Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 

 
 

α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1% 
(ΕΥΡΩ) 

1 Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 
 

77,44 ευρώ 

2 Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 
 

31,68 ευρώ 

3  Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

72,07 ευρώ 

4 Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

316,49 ευρώ 

5 Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

439,70 ευρώ 

6 Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 

107,55 ευρώ 
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Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

7 Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  
για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

383,10 ευρώ 

8 Διάφορα Προϊόντα  Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

429,80 ευρώ 

9 Κρέας  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

449,99 ευρώ 

10 Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

256,39 ευρώ 

11 Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

 

39,60 ευρώ 

12 Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

231,19 ευρώ 

13 Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
δήμου Ωραιοκάστρου 
 

179,52 ευρώ 

14 Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
δήμου Ωραιοκάστρου 
 

112,50 ευρώ 

15    Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου 

973,02 ευρώ 

 
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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

  
Η δαπάνη για τη σύμβαση για το Δήμο Ωραιοκάστρου βαρύνει τους Κ.Α. 02.15.6063.1000, 02.20.6063.1000 και 

02.30.6063.1000 με περιγραφή τίτλου «Παροχές γάλακτος για το τεχνικό προσωπικό»,  02.15.6485.1000 με 

περιγραφή τίτλου «Προμήθεια αγαθών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο», με τις σχετικές πιστώσεις των 

προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα του δήμου. 

Αντίστοιχα, η δαπάνη για το Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. βαρύνει τον Κ.Α. 15.6061.0002 με περιγραφή τίτλου "Προμήθεια 
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γάλακτος προσωπικού ΔΟΠΠΑΩ" , 15.6481.0001 με περιγραφή τίτλου " Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών 

Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ" , 15.6473.0005 με περιγραφή τίτλου "Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων μελών ΚΑΠΗ", 

60.6481.0001 με περιγραφή τίτλου "Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ  και για το ΝΠΙΔ 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου  τον Κ.Α. 60.06.63.1000, με πρόβλεψη για  πιστώσεις των 

αντίστοιχων ετών. 

Εξαίρεση: Οι Σχολικές Επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη Προϋπολογισμού σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 3 της υπ΄αριθμ.8440/24-2-2011 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, άρα και έκδοση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 

για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Σημειώνεται ότι ο κάθε φορέας, Νομικό Πρόσωπο θα υπογράψει επιμέρους σύμβαση με τους 

αναδόχους για τις ποσότητες για τις οποίες έκαστος έχει αιτηθεί και θα ευθύνεται για την τήρηση των όρων, 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, 

θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές 

διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να 

προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης, σε διάφορα χρονικά 

διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών του προσώπων. 

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού  διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του υπ’ αριθμ. Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και της με αριθμ. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17) Απόφασης 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Οι επιμέρους μελέτες, οι ισχύουσες διατάξεις,  οι τεχνικές προδιαγραφές,  οι ποσότητες –ενδεικτικοί 
προϋπολογισμοί,  η συγγραφή υποχρεώσεων,  η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και τα υποδείγματα 
οικονομικών προσφορών παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω ανά φορέα.  

 
        

Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Α :  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Με τη σχετική µελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.750,72 €, προβλέπεται η προμήθεια 
παστεριωμένου γάλακτος για δύο έτη για τις 22 σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με 
δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ωραιοκάστρου για τα οικονοµικά έτη 2020-2021. 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο έτη και όχι 

                  1.      Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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πέραν τις 31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον 

δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια 
θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιηθεί για 
τις 22 σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου και 
δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως µέσο ατοµικής προστασίας,  σύμφωνα με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 

 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προμήθειας 
 
2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
8.750,72  €, (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  
  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 8.750,72  € 
 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 

 
 

15511000-3 Γάλα 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

              Η μελέτη έχει μια ομάδα : 

Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 

α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α/2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 40 και η 
οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. 
τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους ∆ήµους…..» 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/ση 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 
στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόμενο στους χώρους 
εργασίας) προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/2-10-2006, καθώς και τη 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2013 για τους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους στους 
Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική 

νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 
κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 

Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία των 
1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη συσκευασία) και να φέρει την 
σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο. Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και 
πλαστικό και το διακριτικό σήμα FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο 
με τον αριθμό 1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µία  (1) 
ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των επτά (7) 
ηµερών. 
Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό 
ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία 
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί 
ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
 
 

1. Παράδοση 
 
Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής: 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρου 
2. Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
3. Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους συντήρησης των 
φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε ένα απο αυτά. Την ευθύνη 
συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε 
περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας. 
 
 

2. Παραλαβή 

 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από 
εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη 
αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία εντός µίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα 
κάνει χρήση του αντίστοιχου ποσού από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 
 

3. Υποχρεώσεις αναδόχων 

 
1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του ή 
µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθµών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 
2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο 
που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα εισηγείται για όλα τα θέματα 
παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, ελέγχους του 
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
3. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της 
τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής 
ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και 
του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παρεχοµένων ειδών Στο πρακτικό παραλαβής θα 
καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της 
παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε 
άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να  µνηµονευτεί. 
 
 

 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα προσκοµίσουν 
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οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 
ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα οριζόµενα από την 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου σηµεία. 
 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας από αρµόδιο 
άτοµο που θα οριστεί από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή για 
αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός μίας ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής 
αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το οποίο θα 
τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων 
Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω 
πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥ∆. Τα 
σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  Αν λήγει πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου θα πρέπει 
να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων. 
  
Άρθρο 7 

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-
2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο 
Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή 
του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα 
εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού 
και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και η 
αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να 
ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 22 200 8.800 lt 0,88 € 7.744,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7.744,00  

     ΦΠΑ 13 %        1.006,72  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  8.750,72  

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2020 22άτοµα χ 200 ηµέρες 4.400 lt 

έτος 2021 22 άτοµα χ 200 ηµέρες 4.400 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 8.800 lt 

        
                  
 
                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                         ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                                           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

       ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
             ΣΤΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                        ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
               (Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 8.800 Lt    

 
 
 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Β:  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
       

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Με τη σχετική µελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.579,84 € προβλέπεται η προμήθεια 
παστεριωμένου για δύο έτη για τις 9 σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση 
μίσθωσης έργου στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου για τα 
οικονοµικά έτη 2020-2021. 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο έτη και όχι 
πέραν τις 31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον 
δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια 
θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιηθεί για 
τις 9 σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου και 
δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως µέσο ατοµικής προστασίας,  σύμφωνα με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 
 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προμήθειας 
 
2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
3.579,84  € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  

  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 3.579,84  € 
 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε ανάλογη πρόβλεψη 
για τα Οικονοµικά έτη 2020-2021 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 
 

15511000-3 Γάλα 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

Η μελέτη έχει μια ομάδα : 

                                            1.      Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η   
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 
α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α/2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 40 και η 
οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. 
τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους ∆ήµους…..» 
ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/ση 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 
στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόμενο στους χώρους 
εργασίας) προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/2-10-2006, καθώς και τη 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2013 για τους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους στους 
Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική 

νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήµου Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 
κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 

Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία των 
1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη συσκευασία) και να φέρει την 
σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο. Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και 
πλαστικό και το διακριτικό σήμα FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο 
με τον αριθμό 1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µία  (1) 
ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των επτά (7) 
ηµερών. 
Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό 
ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία 
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί 
ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
 
 

 
Παράδοση 
 
Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής: 

1. Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρο 
2. Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
3. Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους συντήρησης των 
φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε ένα από αυτά. Την ευθύνη 
συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε 
περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας. 
 
 

4. Παραλαβή 

 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από 
εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη 
αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία εντός µίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα 
κάνει χρήση του αντίστοιχου ποσού από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 

5. Υποχρεώσεις αναδόχων 

 
1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του ή 
µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθµών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 
2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο 
που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα εισηγείται για όλα τα θέματα 
παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, ελέγχους του 
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
4. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της 
τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής 
ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και 
του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παρεχοµένων ειδών Στο πρακτικό παραλαβής θα 
καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της 
παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε 
άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να µνηµονευτεί. 

 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα προσκοµίσουν 
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 
ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα οριζόµενα από την 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου σηµεία. 
 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας από αρµόδιο 
άτοµο που θα οριστεί από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή για 
αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός μίας ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής 
αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το οποίο θα 
τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων 
Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω 
πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥ∆. Τα 
σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου θα πρέπει να 
προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων. 
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Άρθρο 7 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-
2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο 
Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή 
του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα 
εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού 
και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και η 
αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να 
ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 9 200 3.600 lt 0,88 € 3.168,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.168,00 

     ΦΠΑ 13 %          411,84  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   3579,84  

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2020 9 άτοµα χ 200 ηµέρες 1.800 lt 

έτος 2021 9 άτοµα χ 200 ηµέρες 1.800 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 3.600 lt 

                         
  

 
         

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 3.600 Lt    

 
                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                                                         ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
       ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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              ΣΤΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                      ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
 
 

Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Γ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) 

 
                                              

                                                              1.   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η   

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 

 
 Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 277.938,02 €, προβλέπεται η προμήθεια τροφίμων για τις 
ανάγκες των παιδικών σταθμών και των  ΚΑΠΗ  για  τα οικονομικά έτη 2019-2020-2021.  
 Οι συμβάσεις με τους αναδόχους προμηθευτές θα ισχύουν από την υπογραφή τους και μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου  και όχι πέραν τις 31/12/2021.  
 Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον δεν έχουν 
απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια υλικά της μελέτης. 
 Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. Ειδικότερα προβλέπεται: 
 

1)   το γάλα προσωπικού 
2)  προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών 
3)  κοπή Βασιλόπιτας ΚΑΠΗ 

 
Τα τρόφιμα που θα χρειασθεί το Ν.Π. ΔΟΠΠΑΩ θα χρησιμοποιηθούν : 
Α)για τους υπαλλήλους του ΔΟΠΠΑΩ που δικαιούνται  ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ημερησίως ως μέσο ατομικής 
προστασίας 
Β) για την καθημερινή σίτιση 250 βρεφονηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς  Σταθμούς του ΔΟΠΠΑΩ, 
καθώς και του προσωπικού  που απασχολείται σ΄αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 17 «Ειδικοί κανόνες για το 
Προσωπικό» του Προτύπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 
4249/05-12-2017) και με την υποχρέωση του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. υλοποιώντας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ , σύμφωνα 
με την υπ΄αρίθμ. Πρωτ.  6451/07-06-2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της  Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α ) « 4.3 Υπηρεσίες σίτισης», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ  ΦΕΚ Β΄57382/30-
05-2019  
Γ) για την κοπή βασιλόπιτας των εννέα (9) ΚΑΠΗ που δραστηριοποιούνται υπό την ευθύνη του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 
   Τι προβλέπεται για τις τιμές των προϊόντων: 
Α) Για τα είδη κρεοπωλείου (κρέατα-πουλερικά), τα κατεψυγμένα ψάρια, το ελαιόλαδο και για τα οπωρολαχανικά το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 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 οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Β) Για τα υπόλοιπα είδη  τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
 
Κάθε  ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη και να υποβάλλει προσφορά για μία ομάδα ή 
περισσότερες ή και όλες τις ομάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να καλύπτει όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Δαπάνη προμήθειας 
 

 2.1  Η συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  277.938,02 € 
(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13% και 24%) και κατανέμεται  ως εξής: 
 Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 8.144,14 € 
 Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ:  265.292,68 € 
 Γ) ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΠΗ:  4.501,20 € 
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 Η χρηματοδότηση της  προμήθειας θα γίνει: 
 Για τους Παιδικούς Σταθμούς από πόρους του Ν.Π και από πόρους του ΕΣΠΑ  
 Για τα ΚΑΠΗ  από πόρους του Νομικού Προσώπου. 
 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 15.6061.0002, 15.6481.0001,60.6481.0001& 15.6473.0005 του Προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2019, με ανάλογη πρόβλεψη για τα Οικονομικά έτη 2020-2021.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δημόσιες συμβάσεις (κωδικός CPV) 

15511000-3 Γάλα 
15500000-3 Γαλακτοκομικά  προϊόντα 
15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 
15896000-5 Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως 
15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 
15110000-2 Κρέας 
15411110-6 Ελαιόλαδο 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Ομάδες διαγωνισμού 

  

 ΟΜΑΔΑ 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 2η : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 3η :ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)   

 ΟΜΑΔΑ 4η : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΤΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)               

 ΟΜΑΔΑ 5η : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)  

 ΟΜΑΔΑ 6η:  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 7η : ΚΡΕΑΣ  (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

 ΟΜΑΔΑ 8η : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

      

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 

 α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 
 β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
 γ) Ο Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
 δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία 
στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών 
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου… για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους…..» 
 ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/ση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γενικών Υποθέσεων 
στ) το άρθρο 137(ΦΕΚ 2044/22-8-2013)Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 
 ζ) Oι πρόσθετες παροχές (διανομή 1lit φρέσκου γάλακτος ημερήσια για κάθε εργαζόμενο στους χώρους 
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εργασίας) προβλέπονται με την κοινή υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας έτους 2013 για τους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. και μέλη της  
ΠΟΕ-ΟΤΑ 
 η) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
 θ)Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 ι) Υγειονομική Διάταξη Αριθμ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785/2017ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017 “Ιατρικός έλεγχος 
προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς”.  
 
 
 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Γενικά χαρακτηριστικά 
 Τα προς προμήθεια είδη  πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
 Ο «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Προνοίας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 
ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 
 Γάλα 
 Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία των 1000ml 
το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και αφορά 
γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη 
συσκευασία) ή PET. Να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο. Να αποτελείται από 
χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση 
ένα τρίγωνο με τον αριθμό 1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µία (1) ηµέρα από 
την ημερομηνία παράδοσής της. Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι 
μεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να 
κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία παστερίωσης και 
ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε 
την εταιρία κ.λ.π). 
Επίσης, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
σύμφωνα με τον Ν.4254/14 Υποπαραγρ.ΣΤ8 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
 Τυρί φέτα (Π.Ο.Π.) 
 Τα τυρί φέτα με ένδειξη προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, πρέπει να πληροί τις  απαραίτητες 
προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ2α). Όμοια και 
στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

 Φέτα (FETA) 
 Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) 
 Τυρί 
 Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου 
 Βάρος περιεχομένου 
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 Ημερομηνία παραγωγής 
 Στοιχεία ελέγχου 
 Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε. 
 Αύξον αριθμός του μέσου συσκευασίας 
 Ημερομηνία παραγωγής 
 Συσκευασία των 500 γραμμ., 1κιλού, 4 κιλών, και 7 κιλών. (το τυρί στον πίνακα αναγράφεται μόνο για 1 

κιλό) 
 Γιαούρτι στραγγιστό 
 Το προμηθευόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα, με 3,5 % λιπαρά, να έχει 
περιεκτικότητα σε λίπος 5% κατ ελάχιστον στη συσκευασία των 1.000gr. Θα πρέπει να προκύπτει μετά από πήξη 
αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση 
καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 
 Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία (κουβαδάκι) του να φέρει 
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Ημίσκληρο τυρί (μπαστούνι ) 
 Να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40% τα οποία να 
αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. Επίσης να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 
 Νωπά Οπωρολαχανικά 
 Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και χωρίς ίχνη 
προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό. Επίσης, να είναι καθαρά, 
απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων, καθώς και ίχνη φυτοφαρμάκων. 
 Να έχουν ωριμότητα, που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση ώστε να ανταποκρίνονται στις 
συνθήκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των 
οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, (όχι αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων), 
ανεξάρτητα ποικιλίας. Τα φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία μιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες 
σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Να μην έχουν 
υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. 
 Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν του όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε 
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 
 Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο  στο οποίο θα 
πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως 
και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ.  
 Πορτοκάλια: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας). 
 Μήλα: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σμίθ, Μπέλ-φόρ. 
 Αχλάδια:Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. 
 Σταφύλια: Σουλτανίνα 
 
 Κατεψυγμένα λαχανικά 
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι, καθαρισμένα ,απαλλαγμένα ινών και βραστερά, απαλλαγμένα από 
ζωύφια και άλλες ξένες ύλες, να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  Η συσκευασία να 
είναι του ενός κιλού 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».  
 Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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 Κατεψυγμένος Βακαλάος φιλέτο 
 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να έχει συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζει σημεία αφυδάτωσης 
αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής.  
 Ο κατεψυγμένος βακαλάος φιλέτο χωρίς επίπαγο να είναι σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 κιλού όπως 
διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με 
την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα»  β) Η συσκευασία του να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη 
και να έχει ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους  γ) στη 
συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) E.E. της εγκατάστασης παραγωγής, σύστημα HACCP ή θα 
τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου 
κατάψυξη μετά την απόψυξη». 
 Το προϊόν θα μεταφέρεται με εγκεκριμένα αυτοκίνητα-ψυγεία, εφοδιασμένα με καταγραφικά θερμόμετρα 
και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Το προϊόν θα είναι πρόσφατης κατάψυξης.   
 Ο κατεψυγμένος Βακαλάος φιλέτο κατά την παράδοση θα πληρεί τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και 
Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές διατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 
 
 Άρτος ολικής άλεσης 
 Να παρασκευάζεται από άλευρα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. Το αλεύρι που προκύπτει από την 
άλεση του σίτου να περιέχει ολόκληρο τον καρπό, δηλαδή μαζί με το πίτουρο και το φύτρο. 
 
 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  
 Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και 
να είναι Α΄ ποιότητας. 

 Κουλούρι σουσαμένιο 
 Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το  βάρος του κουλουριού να είναι περίπου 80γρ. 

 Τσουρέκι- Βασιλόπιτα 
 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο 
ζάχαρη), λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας.  

 Μελομακάρονα 
 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά ελαιόλαδο, φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη-μέλι) και αλεύρι Α΄ 
ποιότητας. Το βάρος τεμαχίου θα πρέπει να είναι από 55-65 γραμμάρια. 
 
 Χυλοπίτες 
 Οι χυλοπίτες να περιέχουν σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, αυγά και γάλα, ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του 
άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία 
να είναι των  500 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. Να είναι κατά προτίμηση 
ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Ζυμαρικά – Φιδές 
 Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά 
θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,  ακάρεα κ.λπ. Η 
συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. και του φιδέ των 250 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Τραχανάς 
 Ο τραχανάς να είναι γλυκός από 100% σιμιγδάλι, αυγά και γάλα ξηραινόμενος εντός ειδικών θαλάμων με 
ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του 
κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία του να είναι των 
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500 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Ρύζια 
 Το προϊόν να είναι ποιότητας (καρολίνα,  μπονέ), βραστερό, πρόσφατης συλλογής και να πληροί τους όρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία 
για τα ρύζια να είναι ενός (1) κιλού. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  Επίσης να 
αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Όσπρια 
 Τα όσπρια να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, να είναι βραστερά και πρόσφατης 
συλλογής 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. Η συσκευασία για τα όσπρια να 
είναι των 500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Μέλι 
 Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» ή «ανθόμελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 
πάνω στη συσκευασία. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής 
Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 
11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι από 900 γρ. έως 1.000 γρ. Να διατίθεται σε 
γυάλινο ή μεταλλικό κυτίο με εύκολο άνοιγμα (easyopen). 
 
 Κόρν φλάουρ 
 Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200 γρ. Συσκευασμένα όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις 
και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά 
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Το κορνφλάουρ να διατίθεται σε φακελάκι χάρτινο 
συσκευασμένο σε κουτί χάρτινο.  
 
 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο 
 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Το εμφιαλωμένο νερό δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες ουσίες. Η συσκευασία του να 
είναι εξάδα σε πλαστικό μπουκάλι του 1,5 λίτρου. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. 
Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
 Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα 
ανόργανη ή οργανική ουσία. Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο  νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης 
υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη και οργανική  ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους 
που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  Η 
συσκευασία του να είναι χάρτινη των πέντε (5) κιλών. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης 
Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 
 Γάλα εβαπορέ 
 Θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι 
τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος των μονάδων 
προϊόντος θα είναι 410 γραμμάρια. Επίσης πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί 
μικροβιολογικών σταθεροτύπων που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία γάλακτος. 
 
 Νιφάδες βρώμης 
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 Χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Απαλλαγμένο από 
υδρογονωμένα έλαια, τεχνικά χρώματα και χημικά συντηρητικά. Να διατίθεται σε σακουλάκι αεροστεγώς σε 
συσκευασία 1.000 γραμμαρίων. 
 
 Αλεύρι ολικής άλεσης 
 Αλεύρι από προσεκτικά επιλεγμένες ποικιλίες σιταριών. Αλέθεται έτσι ώστε να διατηρεί αναλλοίωτη την 
εξαιρετική διατροφική του αξία με φύτρο σιταριού. Να διατίθεται σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία των 1.000 
γραμμαρίων. 
 
 Βούτυρο τύπου SOFT 
 Συνδυασμός φυτικών ελαίων και βουτύρου με μειωμένα κορεσμένα λιπαρά από βούτυρο αγελάδας, τύπου 
soft.  Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη 
μαργαρίνη ¾ τύπου 60% έως 70%. Να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης. Να διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία  450 γραμμαρίων. 
 
 Ζάχαρη 
 Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει 
ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε 
συσκευασία ενός (1) κιλού.  
 
 Μαρμελάδα 
 Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 131 και 132) και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος 
είδους, να μην περιέχει συντηρητικά και να περιέχει τουλάχιστον 45gr. φρούτο ανά 100 gr. Να είναι  σε συσκευασία 
πλαστική ή γυάλινη των 370 gr έως 500 gr. Η επιλογή των φρούτων της εκάστοτε προμηθευόμενης μαρμελάδας θα 
προσδιορίζεται από τους παιδικούς σταθμούς. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. 
Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Ζάχαρη μαύρη 
 Να παράγεται από την πρώτη  κρυσταλλοποίηση  του ζαχαροκάλαμου, ούτως ώστε να περιέχεται αρκετή 
μελάσα στην οποία περιέχονται βιταμίνες και μέταλλα. Να περικλείεται σε αεροστεγή συσκευασία των 500 
γραμμαρίων.    
 
 Ζάχαρη άχνη 
 Θα διατίθενται σε συσκευασία των 400 έως 450 γραμμαρίων 
 
 Φρυγανιά τριμμένη 
 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 ενός (1) κιλού. Να είναι 
κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Αλάτι 
 Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να 
πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η 
περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες  ύλες, να μην εμφανίζει  οποιαδήποτε οσμή 
και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό κουβαδάκι των πέντε (5) 
κιλών. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
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 Ρίγανη 
 Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές και το βάρος της συσκευασίας τους να είναι πεντακοσίων 
(500) γρ. όχι χύμα Να πληροί τους όρους των άρθρων 42,43 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης Η  ρίγανη να είναι τριμμένη (καθαρή) σε  συσκευασία 500 γραμμαρίων. 
 
 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 1.000 γρ. 
 Είναι προϊόν με βάση τα σιτηρά, προορισμένο για πρωινό Να  παρασκευάζεται από σιτάρι και να έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε ίνες. Να μην περιέχει υδρογονωμένα έλαια, τεχνητά και χημικά συντηρητικά σαν συστατικά Να 
πληροί τους όρους του άρθρου 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι σε 
συσκευασία χάρτινη ή σε σακουλάκι των 1000 γρ.  όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά, να μην περιέχουν χρωστικές 
ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει 
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Δημητριακά – Κόρν-φλέικς 
 Είναι προϊόν με βάση τα σιτηρά, προορισμένο για πρωινό. Να πληροί τους όρους του άρθρου 103 του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι σε συσκευασία χάρτινη ή σε σακουλάκι των 1000 
γρ.  όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά, να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: 
α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 
 Να προέρχεται από ντομάτες ελληνικές χωρίς συντηρητικά. Ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας σύμφωνα 
με το άρθρο 124του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις, ώστε τα στερεά συστατικά εκ του 
χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον.  Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 1.000 γρ. και να φέρει 
ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Άνθος Αραβοσίτου (με άρωμα βανίλια)- Τύπου Κάστερ Πάουντερ 
 Άμυλο αραβοσίτου, β’ καροτένιο, ριβοφλαβίνη, βανιλίνη σε συσκευασία χάρτινη των 120 gr. και να είναι 
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και να αναγράφεται επί της συσκευασίας. Να πληροί τους 
όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 
 Μπισκότα(τύπου πτι μπερ) 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
Επί της συσκευασία να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να 
αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα τύπου Πτί-
μπέρ να διατίθενται σε συσκευασία των 225-230γρ.  
 
 Μπισκότα (τύπου Μιράντα) 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
Επί της συσκευασία να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να 
αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα τύπου 
Μιράντα  να διατίθενται σε συσκευασία των 250 γρ.  
 
 Κανέλα τριμμένη 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
να διατίθενται σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων.  
 
 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 
 Ως χυμός πορτοκάλι ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζημωθέν, προϊόν που προέρχεται από το ενδοκάρπιο 
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υγιών και ώριμων φρούτων, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική 
γεύση του χυμού του φρούτου από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να 
είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς 
επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στα άρθρα 126 και 127  του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη (τετραπάκ) του διακοσίων πενήντα (250) ml. Να είναι 
κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με πραλίνα 
Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Διογκωτικό γλυκισμάτων, να 
διατίθεται  σε συσκευασία πλαστική των 1.000 γραμμαρίων (5-7 γρ.το τεμάχιο),  να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Μπέικιν  πάουντερ 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν 
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Διογκωτικό γλυκισμάτων, να 
διατίθεται  σε χάρτινη συσκευασία 3 τεμαχίων των 20 gr. (στον πίνακα Α/Α 18 γράφει 750 τεμ φακελάκια) 
 
 Κακάο σε σκόνη  
 Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν 
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι  αρίστης ποιότητος, 
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 
 Σόδα φαγητού  
 Να πληροί τους όρουςτων άρθρων του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν 
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι  αρίστης ποιότητος 
και να διατίθεται σε συσκευασία έως 350 gr 
 
 Ξύδι  
 Να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Το 
ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του να 
είναι 400 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Το κύμινο και ο δυόσμος 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να 
περικλείονται σε αεροστεγή συσκευασία, Α΄ ποιότητας, βάρους 50 γραμμαρίων.   
 
 Σιμιγδάλι 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Το 
βάρος τη συσκευασίας του να είναι 500 γρ. Από 100% σκληρό σίτο, να περικλείεται σε αεροστεγή  συσκευασία  των 
500gr 
 
 Βανίλιες  
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να 
περικλείονται σε φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 τεμαχίων, βάρους 0,3gr. ανά τεμάχιο. 
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 Τσάι του βουνού 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να 
περικλείεται  σε αεροστεγή  συσκευασία των 30 γραμμαρίων, όχι χύμα. 
 
 Πιπέρι (μαύρο) 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να 
περικλείεται  σε αεροστεγή  συσκευασία των 100 γραμμαρίων, όχι χύμα. 
 
 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  
 Να προέρχεται από φρέσκες, κόκκινες, ώριμες τομάτες που αποφλοιώνονται χωρίς χημικά μέσα, που 
κόβονται και στραγγίζονται ώστε ένα μέρος των σπόρων  να απομακρύνεται. Να μην περιέχει πρόσθετα χημικά και 
να περικλείεται σε συσκευασία 400 γραμμαρίων.  
 
 Αυγά νωπά 
 Τα αυγά να είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα, Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των 
κείμενων διατάξεων βάρους 53-63 γρ. (κατηγορία Medium). 
 Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με δειγματοληπτική ζύγιση αριθμό αυγών από την επιτροπή 
παραλαβής. Τα αυγά θα είναι: α) συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, με τις απαραίτητες 
ενδείξεις (αριθμός ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.) β) 
συσκευασμένα σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία με αριθμό αυγών ανάλογα με τις ανάγκες του παιδικού σταθμού 
και με τις απαιτούμενες ενδείξεις (αριθμός ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α, ημερομηνία παραγωγής, 
ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 
 Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να 
είναι, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα 
με  τους όρους που αναφέρονται στον κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες 
Κτηνιατρικές, Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
 Ταχίνι 
 Να παρασκευάζεται από 100% αλεσμένο σησάμι, αποκλειστικά από αυστηρά διαλεγμένες ποικιλίες 
σησαμιού. Να μην περιέχουν πρόσθετα χημικά στοιχεία.( των 900 γραμμ.) 
 
 Κρέας μόσχου 
 Νωπό κρέας, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε. σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή 
μπούτι, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. 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 ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε 
κάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: 
 α) η ημερομηνία σφαγής 
 β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο 
 γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 στ)Ταξινόμηση ζώου 
 Κατηγορία: Α 
 Διάπλαση:  U  ή    R   ή   Ο 
 Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2 
 
 Κιμάς μόσχου 
 Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε. ,σπάλα ή 
μπούτι Α’ ποιότητος, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα 
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αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές 
προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. 
 Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη. 
 
 Νωπά πουλερικά  (κοτόπουλα)  
 Τα νωπό κοτόπουλο να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε.. Να είναι Α΄ 
ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65% χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), λαιμό και αμάρα. Τα 
νωπά κοτόπουλα θα έχουν βάρος  από 1500 γρ. 1800γρ. το τεμάχιο. Τα κοτόπουλα να είναι εγχώριας προέλευσης ή 
προέλευσης Ε.Ε. πρώτης ποιότητας, πλήρης αποπτίλωσης, ανέπαφα καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, 
ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από όσες είναι μικρού 
μεγέθους), χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. 
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και τους μηρούς (σχετ. 
καν. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6 και ΚΑΝ 853/04). 
 Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία 
λήξεως. 
 Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία που θα φέρουν 
καταγραφικά θερμόμετρα και άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις. 
 
 Ελαιόλαδο 
 Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, με εξαγωγή εν ψυχρώ και να έχει οξύτητα 0-1%. 
Πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Να διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική των πέντε (5) lt σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά 
δοχεία. 
 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
1.  Παράδοση 

 Η παράδοση των προϊόντων και του γάλακτος του προσωπικού θα γίνεται στα μαγειρεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
στον Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης 73 Ωραιόκαστρο, Γ΄ Παιδικό Σταθμό Νεοχωρούδας 
(Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης) και Δ΄ Παιδικό Σταθμό Πενταλόφου(Πεντάλοφος Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης). 
 Τις πρωινές ώρες κάθε εργάσιμης ημέρας θα παραδίδεται στον παραπάνω χώρο η αναλογούσα ποσότητα 
που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ΔΟΠΠΑΩ. 
 Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών 
γάλακτος που θα παραδοθούν στο ανωτέρω σημείο. Την ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάμων έχει ο 
ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας. 
 Στους εργαζόμενους του ΔΟΠΠΑΩ που δικαιούνται την παροχή γάλακτος αφενός συμπεριλαμβάνεται τόσο 
το τακτικό προσωπικό, το οποίο υφίσταται αυξομειώσεις λόγω υπηρεσιακών μεταβολών, (αδειών, 
συνταξιοδοτήσεων κλπ), όσο και το εποχικό προσωπικό, του οποίου ο αριθμός δεν είναι σταθερός, για όλο το 
διάστημα της προμήθειας, με ευθύνη του Τμήματος Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού θα γνωστοποιούνται 
στον ανάδοχο οι ποσότητες του μήνα και οι τυχόν μεταβολές αυτών.  
 

2.  Παραλαβή 
 Η παραλαβή θα γίνεται από τις  αρμόδιες επιτροπές που ορίζονται με απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου του  
Νομικού Προσώπου.  
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα τρόφιμα ή παραλείψει να φέρει ορισμένα 
από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών και μη 
αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός μίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα καταπέσει 
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από την εγγυητική καλής εκτέλεσης το αντίστοιχο ποσό. 
 

3. Υποχρεώσεις αναδόχων 
 1. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από 
αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου 
της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  
 2.Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο που 
προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Η ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή θα ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η 
επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά- παράδοση του κάθε προϊόντος.          
 3. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της τακτικής απολύμανσης 
του μεταφορικού μέσου του προμηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο 
έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των 
παρεχομένων ειδών. Εάν ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα 
πρέπει να γίνεται ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από τα 
πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση 
ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να 
μνημονευτεί.  
  Η παρούσα μελέτη τροφίμων αποτυπώνεται με βάση το «διαιτολόγιο και ποσοτολόγιο» των βρεφονηπίων, 
σύμφωνα με το ΦΕΚ Αριθμ. Φ. 3758/25-01-2017 «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς». 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ 

Ια. Διαιτολόγιο για τα τμήματα νηπίων (>2,5 ετών) και για τμήματα βρεφών 1,5 ετών - 2,5 ετών 

Πρωινό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο με δημητριακά ολικής άλεσης απλά 
(χωρίς προσθήκη σοκολάτας, μελιού κ.λπ.) και φρέσκο φρούτο 

 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο και ψωμί ολικής άλεσης με μέλι ή με 
ταχίνι ή με μαρμελάδα και φρέσκο φρούτο 

 Γιαούρτι λευκό με δημητριακά ολικής άλεσης απλά (χωρίς προσθήκη σοκολάτας, 
μελιού κ.λπ.) και φρέσκο φρούτο 

 Ψωμί ολικής άλεσης και αυγό βραστό και φρέσκο φρούτο 
 Τοστ με ψωμί ολικής άλεσης με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και φρέσκο φρούτο 

Μεσημεριανό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

ΨΑΡΙ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Ψάρι βραστό (ψαρόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) και ψωμί 

ή 
 Ψάρι ψητό στον φούρνο με πατάτες φούρνου ή ρύζι και σαλάτα εποχής με 

ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Κοτόπουλο ψητό με πατάτες φούρνου ή με πουρέ και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο 

- προαιρετικά ψωμί 
 Κοτόπουλο κοκκινιστό με ρύζι ή κριθαράκι ή μακαρονάκι ή πληγούρι και σαλάτα 

εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Κοτόπουλο βραστό (κοτόσουπα) με ρύζι και λαχανικά και ψωμί ΟΣΠΡΙΑ 1 φορά την 

εβδομάδα: 
 Όσπρια με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί ΛΑΔΕΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1 φορά την 

εβδομάδα: 
 Λαδερά Λαχανικά (σπανακόρυζο, μπριάμ, φασολάκια, μπάμιες, αρακάς) με αυγό 

βραστό ή με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί 
 Γεμιστά με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ έως 1 φορά την 

εβδομάδα: 
 Μπιφτέκι φούρνου με πουρέ ή ρύζι ή πατάτες φούρνου και σαλάτα εποχής με 

ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Γιουβαρλάκια και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
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 Σουτζουκάκια με ρύζι και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Μοσχάρι κοκκινιστό με ρύζι ή μακαρονάκι και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - 

προαιρετικά ψωμί 
 Μοσχάρι βραστό (κρεατόσουπα) με λαχανικά και ψωμί 
 Μακαρόνια με κιμά και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο 
 Παστίτσιο και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο ΖΥΜΑΡΙΚΑ έως 1 φορά την εβδομάδα: 
 Μακαρόνια με σάλτσα λαχανικών και τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και σαλάτα 

εποχής με ελαιόλαδο 
 Μακαρονάκι με θαλασσινά (χταποδάκι, καλαμάρια, σουπιές) και σαλάτα εποχής με 

ελαιόλαδο 

Απογευματινό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 

 Φρούτα εποχής 
 Γιαούρτι απλό με κομματάκια φρέσκων φρούτων (όχι επιδόρπια γιαουρτιού) - 

προαιρετικά μέλι ή ταχίνι 
 Κέικ παρασκευασμένο στο σταθμό κατά προτίμηση με αλεύρι ολικής άλεσης και 

ελαιόλαδο-Χαλβάς. 

 Το ανωτέρω διαιτολόγιο είναι κοινό για τα νήπια και για τα βρέφη από 18 μηνών. Ειδικά για τα τμήματα βρεφών 
1,5 - 2,5 ετών δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα σχετικά με την υφή της τροφής που παρέχεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης 
του κάθε παιδιού. Εάν κάποιο βρέφος έως αυτή την ηλικία καταναλώνει πολτοποιημένες τροφές συστήνεται η σταδιακή 
μετάβαση του σε ψιλοκομμένες τροφές και εν συνεχεία σε μικρά κομμάτια έως ότου καταφέρει να καταναλώσει τροφές 
με κανονική υφή. Η μετάβαση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις του/της Παιδιάτρου και του/ της 
Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, εφόσον υπηρετεί.  

Ιβ. Διαιτολόγιο για τμήματα βρεφών (6 μηνών - 18 μηνών) 
 

Πρωινό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

Εάν το βρέφος δεν έχει καταναλώσει γάλα το πρωί στο σπίτι (κατά δήλωση του 
γονέα/φροντιστή) μπορεί να δοθεί: 

 Μητρικό γάλα αντλημένο που παραδίδεται στο σταθμό την ίδια μέρα (τα στοιχεία του 
παιδιού αναγράφονται σε αυτοκόλλητο πάνω στο μπουκάλι) ή 

 Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας ή 
 Φρέσκο γάλα αγελαδινό ή κατσικίσιο πλήρες (μόνο για τα βρέφη άνω των 12 μηνών) 

Εάν το βρέφος έχει καταναλώσει γάλα το πρωί στο σπίτι (κατά δήλωση του γονέα/φροντιστή) 
μπορεί να δοθεί: 

 Γιαούρτι αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο απλό (όχι επιδόρπια γιαουρτιών) ή 
 Φρουτόκρεμα από φρέσκα φρούτα εποχής ή 
 Αυγό καλά βρασμένο και φρέσκο φρούτο 

Μεσημεριανό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

ΨΑΡΙ 1-2 φορές την εβδομάδα: 
 Ψάρι βραστό (ψαρόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) και πατάτα ή 

φιδέ ή ρύζι ή μακαρονάκι και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή ψιλοκομμένα) 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1-2 φορές την εβδομάδα: 

 Κοτόπουλο βραστό (κοτόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) και 
πατάτα ή φιδέ ή ρύζι ή μακαρονάκι και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή ψιλοκομμένα) 

ΟΣΠΡΙΑ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Όσπρια με λαχανικά και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή ψιλοκομμένα) 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ έως 1 φορά την εβδομάδα: 
 Μοσχάρι βραστό (κρεατόσουπα) με λαχανικά και πατάτα ή φιδέ ή ρύζι ή μακαρονάκι 

και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή ψιλοκομμένα) 
 Γιουβαρλάκια με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή 

ψιλοκομμένα) 
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Απογευματινό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 Γιαούρτι αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο απλό (όχι επιδόρπια γιαουρτιών) ή 
 Φρουτόκρεμα από φρέσκα φρούτα εποχής ή 
 Ολόκληρα φρέσκα φρούτα εποχής με μαλακή υφή για τα παιδιά που καταναλώνουν 

μη πολτοποιημένες τροφές 
 Χυλός βρώμης με νερό ή γάλα ή/και φρούτα. 

 Για τα βρέφη 6-9 μηνών τα οποία δεν έχουν εισάγει όλα τα τρόφιμα στο διαιτολόγιο τους, η διατροφή 
τους μπορεί να αποκλίνει από τα ανωτέρω και τα τρόφιμα να εισαχθούν σταδιακά σύμφωνα με τις 
οδηγίες του/της Παιδιάτρου και του/της Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, εφόσον υπηρετεί, ο/η οποίος/α 
συντάσσει ατομικό διατροφικό πλάνο για τα εν λόγω παιδιά. 

 Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη υφή και πυκνότητα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του 
παιδιού, που να διασφαλίζει την έγκαιρη μετάβαση στη σίτιση με τρόφιμα που καταναλώνονται με τα 
δάχτυλα και μετέπειτα στην αυτόνομη σίτιση. 

 Η παρατεταμένη χρήση πολτοποιημένων τροφών πρέπει να αποφεύγεται και τα βρέφη πρέπει να 
καταναλώνουν ημι-στερεές τροφές με σβόλους από την ηλικία των 8 έως 10 μηνών το αργότερο, 
λαμβάνοντας υπόψη και την ικανότητα σίτισης του κάθε βρέφους σύμφωνα με τις συστάσεις του/της 
Παιδιάτρου και του/της Διαιτολόγου- Διατροφολόγου, εφόσον υπηρετεί. 

 Συστήνεται, τα βρέφη από την ηλικία των 12 μηνών να πίνουν κατά κύριο λόγο από φλιτζάνι ή 
εκπαιδευτικό κύπελλο και όχι από μπιμπερό. 

 
 Ιγ. Μερίδες - Ποσοτολόγιο 

Ομάδες Τροφίμων Τρόφιμα Μέγεθος Μερίδας 
Γάλα- Γαλακτοκομικά Γάλα φρέσκο 250 ml 

  Γιαούρτι 200 γρ. 
  Τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) 30 γρ. 
Φρούτα Μήλο - αχλάδι - πορτοκάλι - ροδάκινο 1 μέτριο (~120 γρ) 

  Μανταρίνι 2 μικρά τεμάχια 
  Βερίκοκα 2 τεμάχια 
  Σταφύλι 15 ρώγες 
  Φράουλες 8 τεμάχια 
  Καρπούζι - Πεπόνι 1 φέτα 
  Κεράσια 15 τεμάχια 
  Φυσικός χυμός πορτοκάλι λΑ φλιτζάνι (120 ml) 
Λαχανικά Ωμά λαχανικά (ως σαλάτα) 1 φλιτζάνι 

  Μαγειρεμένα λαχανικά (ως γεύμα) 1 φλιτζάνι 
Δημητριακά-Ψωμί-Ζυμαρικά- Ψωμί 1 φέτα (30 γρ) 
Ρύζι Φρυγανιές - Παξιμάδι 2 μικρά τεμάχια 

  Δημητριακά πρωινού ή βρώμη φλιτζάνι 
  Ζυμαρικά βραστά, Ρύζι βραστό, Πλιγούρι φλιτζάνι 
  Πατάτα βραστή/ψητή 1 μέτρια 
Κρέας-Ψάρι-Αυγό-Όσπρια Μοσχάρι, Χοιρινό, Κοτόπουλο, Κιμάς (μαγειρεμένο) 

  1-2 ετών 40-60 γρ. 
  2-3 ετών 60 γρ. 
  4-5 ετών 60-90 γρ. 
  Ψάρι βραστό/ψητό (μαγειρεμένο) 
  1-2 ετών 60 γρ. 
  2-3 ετών 60-90 γρ. 
  4-5 ετών 90-120 γρ. 
  Αυγό βραστό 1 τεμάχιο 
  Όσπρια (μαγειρεμένα και στραγγισμένα)   
  1-2 ετών 40-60 γρ. 
  2-3 ετών 60-90 γρ. 
  4-5 ετών 90-120 γρ. 
Λίπη-Έλαια Ελαιόλαδο 1 κουταλιά σούπας (15ml) 

  Ταχίνι 1 κουταλιά σούπας (15ml) 
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 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Άρθρο 1ο  
 Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν  υπεύθυνη δήλωση  όπου θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσουν 
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 
κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των 
τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο ο ΔΟΠΠΑΩ. 
  
 Άρθρο 2ο  
 Στην  τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στα οριζόμενα  από το 
Νομικό Πρόσωπο σημεία.  
 Η μεταφορά και παράδοση των ειδών  θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με δικά του ή μισθωμένα 
από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία(υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών κυκλοφορίας και κατάθεση 
αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  
  
 Άρθρο 3ο 
 Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας από αρμόδιο άτομο 
που θα οριστεί από το Νομικό Πρόσωπο.  
  
 Άρθρο 4ο 
 Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
δεν θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για 
αντικατάσταση,  η οποία θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας μέρας ή της επομένης. Σε περίπτωση δε που ο 
προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο ΔΟΠΠΑΩ θα προβαίνει σε όλες από 
το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 
  
 Άρθρο 5ο 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, με το οποίο θα 
τεκμηριώνεται ότι εφαρμόζονται οι αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου 
(HACCP), ή με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό 
χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της 
ισχύος του.  
  
 Άρθρο 6ο 
 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μέσα στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις προθεσμίες, 
θα παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες  του Νομικού Προσώπου του ΔΟΠΠΑΩ και το κόστος θα καταβάλλεται με 
την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και όχι με απευθείας πληρωμή. 
  
 Άρθρο 7ο 
 Η αναθέτουσα Αρχή δύναται εφόσον κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της να 
εφαρμόσει την δυνατότητα που παρέχει η διάταξη του Άρθρου 6/παρ.10 του ν.4412/16.  
 Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 : "Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 8 και 9 του ν.4412/16, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, 
εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για 
έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της 
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση 
ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών." 
    
 Άρθρο 8ο 
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 Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-
2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
 Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν 
ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ 
είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το 
προσφερόμενο προϊόν). 
 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και η 
αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να 
ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
 
 Άρθρο 9ο 
 Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες ομάδες με το 
σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές. Στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός 
των ομάδων και για κάθε ομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης. 
 
 Άρθρο 10ο 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με τον/τους αναδόχο/ους, ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. έχει το 
δικαίωμα να μεταβάλλει ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται σε σχέση με διάφορες κάθε φορά διαμορφούμενες 
συνθήκες(εποχικές, έκτακτες καταστάσεις κλπ) τις ποσότητες  των υποομάδων τηρουμένων πάντα των ορίων της 
συμβατικής αξίας.  
 
      Άρθρο 11ο 
   Οι συμβάσεις με τους αναδόχους προμηθευτές θα ισχύουν από την υπογραφή τους και μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου  και όχι πέραν τις 31/12/2021. Επίσης ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί 
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια υλικά της μελέτης. 
 
  

 4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΟΜΑΔΑ 1η :  ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΠΠΑΩ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (ΔΟΠΠΑΩ) 
 
Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΙΔΟΧ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ / 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωμένο 

1 Lt 15 231 8.190 0,88 € 7.207,20 € 

                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ          7.207,20 € 

                                                                                ΦΠΑ     13 % 936,94 € 

                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.144,14 € 
  Ο υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 

έτος 2019 15 άτομα χ 4 μήνες χ 21 ημέρες   1.260lt 

έτος 2020 15 άτομα χ 11 μήνες χ 21 ημέρες   3.465lt 

έτος 2021 15 άτομα χ 11 μήνες χ 21 ημέρες   3.465lt 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.190lt 
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ΟΜΑΔΑ 2η  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
2.1 - Γάλα παιδιών  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο 1 
λίτρου ΤΕΜ 8.693 lt 0,88                        7.649,84 € 

                                                                         ΣΥΝΟΛ0 ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.649,84 € 
                                                                                                 ΦΠΑ 13% 994,48 € 
                                                                                    ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ 8.644,32 € 

 
2.2 - Γαλακτοκομικά είδη  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
1 Τυρί φέτα κιλό 2.100 7,00 14.700,00 € 

2 
Γιαούρτι αγελαδινό   στραγγιστό 1 

κιλού  ΤΕΜ 1.351 2,62 3.539,62 € 
3 Ημίσκληρο  τυρί (μπαστούνι) κιλό 600 9,60 5.760,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 23.999,62 € 
ΦΠΑ     13 % 3.119,95 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 27.119,57 € 
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 
31.649,46 € 4.114,43 €  4.114,43 € 35.763,89 € 

 
ΟΜΑΔΑ 3η ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
3.1 - Φρούτα ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1.  Αχλάδια κιλό 1.800 1,60 2.880,00 € 
2.  Βερίκοκα κιλό 525 1,50 787,50 € 
3.  Καρπούζια κιλό 750 1,00 750,00 € 
4.  Μανταρίνια κλημεντίνες κιλό 750 1,10 825,00 € 
5.  Μήλα κιλό 3.300 1,50 4.950,00 € 
6.  Μπανάνες κιλό 4.500 1,70 7.650,00 € 
7.  Νεκταρίνια κιλό 525 1,70 892,50 € 
8.  Πεπόνια κιλό 750 1,25 937,50 € 
9.  Πορτοκάλια κιλό 900 1,20 1.080,00 € 
10.  Ροδάκινα κιλό 525 1,70 892,50 € 
11.  Φράουλες κιλό 300 2,80 840,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.485,00 € 
Φ.Π.Α. 13% 2.923,05 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.408,05 € 
 
3.2 - Λαχανικά ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1.  Αγγουράκια ΤΕΜ 2.250 0,45 1.012,50 € 
2.  Άνηθος  ΤΕΜ 180 0,30 54,00 € 
3.  Μαϊντανός ΤΕΜ 525 0,30 157,50 € 
4.  Καρότα κιλό 900 0,50 450,00 € 
5.  Κολοκυθάκια κιλό 450 0,70 315,00 € 
6.  Κρεμμύδια κιλό 2.700 0,60 1.620,00 € 
7.  Λάχανο κιλό 1.050 0,40 420,00 € 
8.  Σαλάτα σγουρή κιλό 450 1,20 540,00 € 
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9.  Μελιτζάνες κιλό 225 1,50 337,50 € 
10.  Ντομάτες κιλό 6.000 1,50 9.000,00 € 
11.  Πατάτες κιλό 6.750 0,80 5.400,00 € 
12.  Πιπεριές κέρατο κιλό 150  1,50 225,00 € 
13.  Πιπεριές για γέμισμα κιλό 300 1,50 450,00 € 
14.  Σέλινο κιλό 90 1,70 153,00 € 
15.  Λεμόνια κιλό 750 1,20 900,00 € 
16.  Μπρόκολα  -Κουνουπίδι  κιλό 450 1,00 450,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.484,50 € 
Φ.Π.Α. 13% 2.792,99 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.277,49 € 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 3 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική 
Αξία 

43.969,50 € 5.716,04 €  5.716,04 € 49.685,54 € 
 
ΟΜΑΔΑ 4η: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
 
4.1 - Κατεψυγμένα λαχανικά ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
1  Αρακάς μέτριος κατεψυγμένος Κιλό 740 2,10 1.554,00 € 
2 Φασολάκια πλατιά κατεψυγμένα Κιλό 740 2,21 1.635,40 € 
3 Σπανάκι κατεψυγμένο Κιλό 519 2,96 1.536,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.725,64 € 
 ΦΠΑ 13 % 614,33 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5.339,97 € 
 
4.2 - Κατεψυγμένα ψάρια ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βακαλάος φιλέτο Α΄ ποιότητας, συσκευασία 
1-1,5 κιλού κατεψυγμένος 

κιλό 769 7,84 6.028,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.028,96 € 

ΠΑ 13 % 783,77 € 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 6.812,72 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 4 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ   Συνολική 
Αξία 

10.754,60 € 1.398,10 €  1.398,10 € 12.152,70 € 
 
ΟΜΑΔΑ 5η: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- ΦΡΕΣΚΑ  ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 
 
5.1 - Άρτος - αρτοσκευάσματα ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Άρτος ολικής άλεσης Κιλό 12.000 2.50 30.000,00 € 
2 Κουλούρι σουσαμένιο  Τεμάχιο 8.100 0,45 3.645,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 33.645,00 € 
ΦΠΑ     13 % 4.373,85 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 38.018,85 € 
 

5.2 - Αρτοσκευάσματα – είδη ζαχαροπλαστικής ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠΠΑΩ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Τσουρέκι κιλό 45 6,50 292,50 € 
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45 6,50 292,50 € 
3 Μελομακάρονα κιλό 45 10,00 450,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 1.035,00 € 
ΦΠΑ     24 % 248,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.283,40 € 
 
5.3 - Αρτοσκευάσματα – είδη ζαχαροπλαστικής ΚΑΠΗ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90 7,00 630,00 € 
2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7.500 0,40 3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 3.630,00 € 
ΦΠΑ     24 % 871,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.501,20 € 
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 5 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 
38.310,00€ 4.373,85€ 1.119,60€ 5.943,45€ 43.803,45 € 

 
ΟΜΑΔΑ 6η  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TΕΜ 750 1,00 750,00 € 
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TΕΜ 1125 0,73 821,25 € 
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TΕΜ 675 0,70 472,50 € 
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TΕΜ 600 0,70 420,00 € 
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TΕΜ 525 0,70 367,50 € 
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TΕΜ 100 0,70 70,00 € 
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TΕΜ 200 1,60 320,00 € 
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού TΕΜ 750 1,30 975,00 € 
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού TΕΜ 750 1,20 900,00 € 

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. TΕΜ 1800 1,27 2.286,00 € 
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. TΕΜ 450 1,85 832,50 € 
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. TΕΜ 1050 1,50 1.575,00 € 
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ. 900γρ- 1 κιλού TΕΜ 195 9,23 1.799,85 € 
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. TΕΜ 180 0,70 126,00 € 

15 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 
λίτρου Χ 6 

TΕΜ 600 1,40 840,00 € 

16 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ 
ποιότητας, συσκ. 5 κιλών 

TΕΜ 300 4,03 1.209,00 € 

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. TΕΜ 400 0,70 280,00 € 
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού TΕΜ 75 4,50 337,50 € 
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. TΕΜ 750 1,80 1.350,00 € 

20 Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, 
συσκ.450γρ. 

TΕΜ 1000 3,40 3.400,00 € 

21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού TΕΜ 1500 0,58 870,00 € 
22 Μαρμελάδα   συσκ. 370- 500γρ. TΕΜ 1500 1,60 2.400,00 € 
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. TΕΜ 225 1,45 326,25 € 
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. TΕΜ 300 0,80 240,00 € 
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. TΕΜ 37 3,00 111,00 € 
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών TΕΜ 150 2,20 330,00 € 
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού TΕΜ 45 5,00 225,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

28 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 
συσκ.1.000γρ. 

TΕΜ 230 8,50 1.955,00 € 

29 Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 
συσκ.1000γρ. 

TΕΜ 1250 5,00 6.250,00 € 

30 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, χάρτινη 
συσκ. 1.000γρ. 

TΕΜ 1200 1,20 1.440,00 € 

31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 120 
γρ. 

TΕΜ 250 1,00 250,00 € 

32 Μπισκότα 230 γρ.ΤΥΠΟΥ πτι μπερ TΕΜ 525 1,00 525,00 € 
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. TΕΜ 300 1,10 330,00 € 
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50 γρ. TΕΜ 90 1,00 90,00 € 

35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   Συσκ. 
0,25 λίτρου 

TΕΜ 800 0,40 320,00 € 

36 
Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με 
πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε σακουλάκι 1 

κιλού 

TΕΜ 
45 9,00 405,00 € 

37 Μπέικιν πάουντερ (φακελάκι). TΕΜ 750 0,30 225,00 € 
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. TΕΜ 200 1,50 300,00 € 
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. TΕΜ 45 1,00 45,00 € 
40 Ξύδι απλό 400 γρ. TΕΜ 675 0,52 351,00 € 
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. TΕΜ 70 1,00 70,00 € 
42 Δυόσμος 50 γρ. TΕΜ 150 1,00 150,00 € 
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. TΕΜ 200 0,90 180,00 € 
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ TΕΜ 755 0,30 226,50 € 
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ TΕΜ 100 1,65 165,00 € 
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  TΕΜ 150 1,90 285,00 € 
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. TΕΜ 500 0,55 275,00 € 

48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 
γρ.)  

TΕΜ 20661 0,20 4.132,20 € 

49 Ταχίνι  900 γρ. TΕΜ 250 5,50 1375,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 42.979,05 € 

ΦΠΑ 13 % 5.587,28 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 48.566,33 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 6 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 

42.979,05 € 5.587,28 €  5.587,28 € 48.566,33 € 
 
ΟΜΑΔΑ 7η:  ΚΡΕΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ(€) ΣΥΝΟΛΟ 

1. Κρέας μόσχου Κιλό 1100 9,57 10.527,00 € 
2. Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 9,57 11.962,50 € 
3. Κοτόπουλο Κιλό 4493 5,01 22.509,93 € 

  ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 44.999,43 € 

ΦΠΑ 13% 5.849,93 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 50.849,36 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 7 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ           Συνολική Αξία 
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44.999,43  € 5.849,93 €  5.849,93 €              50.849,36 € 
 
ΟΜΑΔΑ 8η: ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟ 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ 

1. Ελαιόλαδο Ελληνικό, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, 
συσκ. 5 λίτρων 961 ΤΕΜ 26,68 25.639,48 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.639,48 € 
Φ.Π.Α. 13%   3.333,13 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.972,61 € 
 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 8 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 

25.639,48 € 3.333,13 €  3.333,13€ 28.972,61 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                         
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Ομάδας C.P.V Συνολική 
καθαρή Αξία 

Ποσό ΦΠΑ 
13% 

Ποσό ΦΠΑ 
24% 

Σύνολο 
ΦΠΑ 

Συνολική 
τελική αξία 

1 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΟΠΠΑΩ 15511000-3 7.207,20 € 936,94 € 0,00 € 936,94 € 8.144,14 € 

2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ  15500000-3 31.649,46€ 4.114,43 € 0,00 € 4.114,43 € 35.763,89 € 

3 ΦΡΕΣΚΑ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15300000-1 43.969,50 € 5.716,04 € 0,00 € 5.716,04 € 49.685,54 € 

4 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 15896000-5 10.754,60 € 1.398,10 € 0,00 € 1.398,10 € 12.152,70 € 

5 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- 
ΦΡΕΣΚΑ  ΕΙΔΗ  

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & 
ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

15810000-9 38.310,00 € 4.373,85 € 1.119,60 € 5.493,45 € 43.803,45 € 

6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15800000-6 42.979,05 € 5.587,28 € 0,00 € 5.587,28 € 48.566,33 € 

7 ΚΡΕΑΣ 15110000-2 44.999,43 € 5.849,93 € 0,00 € 5.849,93 € 50.849,36 € 
8 ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟ 15411110-6 25.639,48 € 3.333,13 € 0,00 € 3.333,13 € 28.972,61 € 

 
Σύνολα: 245.508,72 € 31.309,70 € 1.119,60 € 32.429,30 € 277.938,02 € 

                                                                     
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

Συνολική Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού: 277.938,02 € 
Κατανομή σε Οικονομικά Έτη 

Οικονομικό Έτος: Κ.Α 
15.6061.0002 

Κ.Α 
15.6481.0001 

Κ.Α 
60.6481.0001 

Κ.Α 
15.6473.0005 Σύνολο κατανομής Έτους: 

2019 1.210,24 € 7.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 36.210,24 € 

2020 3.466,95 € 23.029,27 € 92.117,07 € 2.250,60 € 120.863,89 € 
2021 3.466,95 € 23.029,27 € 92.117,07 € 2.250,60 € 120.863,89 € 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:   
 
 
 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                              ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε 

€ 
ΑΞΙΑ σε € 

1 
Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο 

 1lt 8190 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 8190 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 1 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε 

€ 
ΑΞΙΑ σε € 

1 

Γάλα πλήρες 
φρέσκο 

παστεριωμένο 
1 λίτρου 

1lt 8693 
 

  

2 Τυρί φέτα ΚΙΛΟ 2100   

3 

Γιαούρτι 
αγελαδινό   

στραγγιστό 1 
κιλού  

ΤΕΜ 1351 
  

4 Κασέρι 
ημίσκληρο   ΚΙΛΟ 600   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 12.744 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 2 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί της 
μέσης λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων 
κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης –Τμήμα Εμπορίου και 
Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αχλάδια ΚΙΛΟ 1800 

 
……………% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 

2 Βερίκοκα ΚΙΛΟ 525 
3 Καρπούζια ΚΙΛΟ 750 
4 Μανταρίνια κλημεντίνες ΚΙΛΟ 750 
5 Μήλα ΚΙΛΟ 3300 
6 Μπανάνες ΚΙΛΟ 4500 
7 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 525 
8 Πεπόνια ΚΙΛΟ 750 
9 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 900 

10 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 525 
11 Φράουλες κιλό 300 
12 Αγγουράκια  ΤΕΜ 2250 
13 Άνηθος  ΤΕΜ 180 
14 Μαϊντανός ΤΕΜ 525 
15 Καρότα ΚΙΛΟ 900 
16 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 450 
17 Κρεμμύδια ΚΙΛΟ 2700 
18 Λάχανο ΚΙΛΟ 1050 
19 Σαλάτα σγουρή ΚΙΛΟ 450 
20 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 225 
21 Ντομάτες ΚΙΛΟ 6000 
22 Πατάτες ΚΙΛΟ 6750 
23 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 150 
24 Πιπεριές για γέμισμα ΚΙΛΟ 300 
25 Σέλινο ΚΙΛΟ 90 
26 Λεμόνια ΚΙΛΟ 750 
27 Μπρόκολα  -Κουνουπίδι  ΚΙΛΟ 450 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 

 
 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε 

€ 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Αρακάς μέτριος κατεψυγμένος Κιλό 740   
2 Φασολάκια πλατιά κατεψυγμένα Κιλό 740   
3 Σπανάκι κατεψυγμένο Κιλό 519   
  ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητας: 1.999 Σύν.καθ.αξίας  
 ΦΠΑ 13%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί της 
μέσης λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων 
κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα Εμπορίου και 
Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Βακαλάος φιλέτο Α΄ ποιότητας, 
συσκευασία 1-1,5 κιλού 

κατεψυγμένος 
. 

ΤΕΜ. 769 
……………%  
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ –ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε 

€ 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Άρτος ολικής άλεσης Κιλό 12000   
2 Κουλούρι σουσαμένιο  Τεμάχιο 8100   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 20.100 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε 

€ 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Τσουρέκι κιλό 45   
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45   
3 Μελομακάρονα κιλό 45   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 135 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε 

€ 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90   
2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7500   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 7.590 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε 

€ 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TMX 750   
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TMX 1125   
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TMX 675   
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TMX 600   
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TMX 525   
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TMX 100   
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TMX 200   
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1800   
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 450   
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1050   
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ.900γρ- 1 κιλού ΤΜΧ 195   
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. ΤΜΧ 180   

15 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 λίτρου Χ 
6 ΤΜΧ 600   

16 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ ποιότητας, 
συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 300   

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. ΤΜΧ 400   
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού ΤΜΧ 75   
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. ΤΜΧ 750   
20 Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, συσκ.450γρ. ΤΜΧ 1000   
21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού ΤΜΧ 1500   
22 Μαρμελάδα   συσκ.370- 500γρ. ΤΜΧ 1500   
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. ΤΜΧ 225   
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. ΤΜΧ 300   
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. ΤΜΧ 37   
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 150   
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού ΤΜΧ 45   

28 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης συσκ. 
1.000γρ. ΤΜΧ 230   

29 Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 
συσκ.1000γρ. ΤΜΧ 1250   

30 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, χάρτινη συσκ. 
1.000γρ. ΤΜΧ 1200   

31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 120 γρ. ΤΜΧ 250   
32 Μπισκότα 230 γρ. ΤΥΠΟΥ πτι μπερ ΤΜΧ 525   
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. ΤΜΧ 300   
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50γρ. ΤΜΧ 90   

35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   Συσκ. 0,25 
λίτρου ΤΜΧ 800   

36 Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με 
πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε σακουλάκι 1 κιλού ΤΜΧ 45 

  

37 Μπεικιν πάουντερ (φακελάκι). ΤΜΧ 750   
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. ΤΜΧ 200   
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. ΤΜΧ 45   
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40 Ξύδι απλό 400 γρ. ΤΜΧ 675   
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. ΤΜΧ 70   
42 Δυόσμος 50 γρ. ΤΜΧ 150   
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. ΤΜΧ 200   
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ ΤΜΧ 755   
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ ΤΜΧ 100   
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  ΤΜΧ 150   
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. ΤΜΧ 500   
48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 γρ.)  ΤΜΧ 20661   
49 Ταχίνι  900 γρ. ΤΜΧ 250   

    Σύν.καθ.αξίας  
 ΦΠΑ 13%:  
 ΣΥΝΟΛΟ:  
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΚΡΕΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί της 
μέσης λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων 
κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης –Τμήμα Εμπορίου και 
Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Κρέας μόσχου Κιλό 1100  
……………% 

 
2 Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 
3 Κοτόπουλο Κιλό 4493 
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 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                              ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
  

 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί της 
μέσης λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων 
κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης –Τμήμα Εμπορίου και 
Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο Ελληνικό, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ, συσκ. 5 λίτρων 
 

ΤΕΜ 961 ……………%  

  
 
             
                  
                                         
   Η  Αν. Προϊσταμένη                                                                                                                    Η  Αν. Προϊσταμένη Προσχολικής Αγωγής, 
    Διοικητικού Οικονομικού                                                                                                                      Προστασίας Τρίτης Ηλικίας 

                                                                                                                                              Πολιτισμού και Βιβλιοθηκών 
       ΤΡΙΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                       ΤΑΖΕ ΚΥΡΙΑΚΗ        
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Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Δ :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ(ΔΗ.ΚΕ.Ω.) 
 
 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με τη σχετική τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος σε 
ημερήσια βάση για το προσωπικό καθαριότητας της ΔΗ.Κ.Ε. Ωραιοκάστρου. 

 
                                                                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία των 1000ml το 
οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της δη.κ.ε.ω.  και 
αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> 
(σύμμικτη συσκευασία) ή PET. Να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο. Να 
αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET 
να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα 
ποτήρι – πηρούνι (σήμανση κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µία (1) ηµέρα 
από την ημερομηνία παράδοσής της. Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί 
να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα 
HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία παστερίωσης 
και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία 
επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
     Επίσης, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί με τον Κώδικα      

Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τον Ν.4254/14 Υποπαραγρ.ΣΤ8 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική 
νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως  λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
 Η ΔΗ.Κ.Ε.Ω  έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη 
τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
   ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

Φ.Π.Α. 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ 

  € 

2019 4 5 700 0.88 616.00 80.08 696.08€ 

2020 4 12 1900 0,88 1.672,00 217.36 1.889.36€ 



 

48 

2021 4 12 1900 0,88 1.672.00 217.36 1.889.36€ 

ΣΥΝΟΛΑ 3.960,00 514.80 4.474.80 

 
H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο έτη και όχι πέραν 

τις 31/12/2021. 
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον δεν 

έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα 
εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί  η ΔΗ.Κ.Ε.Ω., θα χρησιµοποιηθεί για τους υπαλλήλους του, που δικαιούνται 
ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως µέσο ατοµικής προστασίας,  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 
Για το είδος του γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1 
 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα προσκοµίσουν 
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 
ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η ΔΗ.Κ.Ε.Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα οριζόµενα από  ΤΗ 
ΔΗ.Κ.Ε.Ω.  σηµεία. 
 
Άρθρο 3 
 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας από αρµόδιο άτοµο 
που θα οριστεί από την ΔΗ.Κ.Ε. Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 4 
 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν 
θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή για 
αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός μίας ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί 
να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η ΔΗ.Κ.Ε.Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το 
νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το οποίο θα 
τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου 
(HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό 
χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά 
πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν 
συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
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Άρθρο 6 
 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.   

  
Άρθρο 7 

 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-
2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή 
του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο. 
 

Άρθρο 8 
 
Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής : 

Κεντρικό γραφείο  ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 

Εργοτάξιο Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους συντήρησης των φιαλών 
γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε ένα από αυτά. Την ευθύνη συντήρησης των 
ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη 
σωστής λειτουργίας. 

      Άρθρο 9 
 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες  υπηρεσίες  της ΔΗ.Κ.Ε.Ω 
 
Άρθρο 10 

  Υποχρεώσεις αναδόχων 
1. Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του ή µισθωµένα 
από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθµών κυκλοφορίας και 
κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 
απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 
2. Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο που 
προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής 
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων. 
 
 
 
 
 
 



 

50 

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΔΗ.ΚΕ.Ω ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 4.500 Lt    

 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
       ΠΛΙΟΥΣΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ                 ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Ε :  ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 
       

 
ΑΡΘΡΟ 1ο -Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Με την σχετική μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.999,66€, προβλέπεται η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου για δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2021. 
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον δεν έχουν 

απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους 
όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της αρχικής σύμβασης 

Ειδικότερα προβλέπεται προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Για τις τιμές των προϊόντων: 
 
Α) Για τα είδη κρεοπωλείου (πουλερικά) και το ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 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 οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Β) Για τα υπόλοιπα είδη  τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
 

Κάθε  ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη και να υποβάλλει προσφορά για μία 
ομάδα, για δύο ομάδες ή και για τις τρεις. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να καλύπτει όλα τα είδη της ομάδας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο –Δαπάνη προμήθειας 
 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 59.999,66€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13% και 24%). Η δαπάνη της προμήθειας για το έτος 2019 θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6485.1000 του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2019. Η δαπάνη της προμήθειας για το έτος 2020 και 2021 θα προβλεφθεί στους 
προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2020 και 2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο –Κοινό λεξιλόγιο στις δημόσιες συμβάσεις (κωδικός CPV) 

 

15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας 
15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών 
03221210-1 Φασόλια 
15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 
15542300-2 Τυρί φέτα 
15331428-3 Σάλτσα από τομάτα 
15411210-7 Έλαιο για τηγάνισμα 
15112130-6 Κοτόπουλα 
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 
15411110-6 Ελαιόλαδο 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο –Ομάδες διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:  

 

ΟΜΑΔΑ 1η : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Με βάση τη χαμηλότερη τιμή) 
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ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Με βάση το ποσοστό έκπτωσης) 

ΟΜΑΔΑ 3η : ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (Με βάση το ποσοστό έκπτωσης) 

   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο -Ισχύουσες διατάξεις 
 

α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 
β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  
ε) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
  
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Τα προς προμήθεια είδη  πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις 
σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να 
προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη 
τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Τυρί φέτα 

Το τυρί φέτα με ένδειξη προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, πρέπει να πληροί τις  απαραίτητες προδιαγραφές 
και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ2α). Όμοια και στη συσκευασία 
πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
Φέτα (FETA) 
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) 
Τυρί 
Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου 
Βάρος περιεχομένου 
Ημερομηνία παραγωγής 
Στοιχεία ελέγχου 
Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε. 
Αύξον αριθμός του μέσου συσκευασίας 
Ημερομηνία παραγωγής 
Συσκευασία των 400 γρ. 
 
Μακαρόνια σπαγγέτι Νο6  

Τα ζυμαρικά (μακαρόνια) να είναι από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με 
ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,  ακάρεα κ.λπ. Η 
συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης 
να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
Φασόλια ξερά μέτρια 

Τα όσπρια να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, να είναι βραστερά και πρόσφατης συλλογής 
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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. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι των 500 γρ. Να 
είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή 
οργανική ουσία. Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο  νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου 
βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη και οργανική  ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  Η συσκευασία του να 
είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει 
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 
Γάλα εβαπορέ 

Θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι 
τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος των μονάδων προϊόντος 
θα είναι 410 γραμμάρια. Επίσης πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών 
σταθεροτύπων που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία γάλακτος.  
 
Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος 

Να προέρχεται από ντομάτες ελληνικές χωρίς συντηρητικά. Ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας σύμφωνα με το 
άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις, ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού 
προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον.  Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ. και να φέρει ενδείξεις στα 
ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

 
Κατεψυγμένα πουλερικά (Κοτόπουλο) 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 
Θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να τηρούνται οι όροι όπως ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 88, 88(1) και 

89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, 
Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις: 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 1538/91 Άρθρο 6 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008, να προέρχονται από 
πουλερικά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών καλά ανεπτυγμένα ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών 
ολόκληρα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007 παράρτημα ΧΙV ως «Κατεψυγμένο κρέας πουλερικών» χαρακτηρίζεται 
το κρέας πουλερικών το οποίο έχει καταψυχθεί το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών σφαγής 
και το οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12°C. 
Ως «Κρέας πουλερικών βαθειάς κατάψυξης» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς 
σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 18oC, εντός των ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα 
βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για την διατροφή του ανθρώπου. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι πουλερικά 
βαθειάς κατάψυξης: Το κατεψυγμένο κοτόπουλο, δεν περιέχει εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.) τύπος 65%.  Και να 
έχουν βάρος από 1300 γρ. έως 1600 γρ το τεμάχιο. 
Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία 
και να φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά 
θερμόμετρα και άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει  να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις. 
 
Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

Έλαιο που αποτελείται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο 
λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 
100 g  και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

Πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
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και Τροφίμων.  Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. 
 
Αραβοσιτέλαιο 

Το αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να είναι Ελληνικής παραγωγής με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και 
χημικές σταθερές του 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. Θα διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. 
 
Σακούλες 
 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς ειδών παντοπωλείου 35x50 cm με πάχος 
τουλάχιστον 45 μm (μικρόμετρα). 
 
  

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
1.  Παράδοση 

 
Η παράδοση  των προϊόντων θα γίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ωραιοκάστρου.  

 
2.  Παραλαβή 

 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που ορίζονται με απόφαση του  Δήμου Ωραιοκάστρου. Σε 

περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα τρόφιμα ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που 
παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε 
ταχθείσα προθεσμία εντός της ίδιας μέρας ή της επομένης το αργότερο, τότε θα καταπέσει από την εγγυητική καλής 
εκτέλεσης (5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.) το αντίστοιχο ποσό.  
  

3. Υποχρεώσεις αναδόχων 
 

1. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν 
μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της 
απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί μεταφοράς τροφίμων.  
2. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο που 
προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Η ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή θα ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η 
επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά- παράδοση του κάθε προϊόντος.          
3. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της 
παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού 
γνωρίσματος των παρεχομένων ειδών.  
 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση  όπου θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσουν 
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 
κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 
όσες φορές κρίνει απαραίτητο ο Δήμος. 
 
Άρθρο 2 

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η 
μεταφορά και παράδοση των ειδών  θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν 
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μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της 
απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί μεταφοράς τροφίμων.  
 
Άρθρο 3 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας από αρμόδιο άτομο που θα 
οριστεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου.  
 
Άρθρο 4 

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ακατάλληλο ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα 
παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, η 
οποία θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας μέρας ή της επομένης. Σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να 
αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο Δήμος θα προβαίνει σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες 
ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή όλες τις ομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών που 
αναφέρονται σ’ αυτές. Στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ομάδων και για κάθε 
ομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης. 
 
Άρθρο 6 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, με το οποίο θα 
τεκμηριώνεται ότι εφαρμόζονται οι αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), ή 
με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από 
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αν λήγει πριν τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του.  
 
Άρθρο 7 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται με την παράδοση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου και το κόστος θα 
καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και όχι με απευθείας πληρωμή.     

  
Άρθρο 8 
  
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για 
τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα 
του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα 
εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η 
αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, 
είναι υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία 
δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
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         ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 13%, 24% 
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις 1kg 15612120-8 0,81 940 761,40 13% 98,98 860,38 

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr 15850000-1 0,73 3.000 2.190,00 13% 284,70 2474,70 

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr  03221210-1 1,50 3.000 4.500,00 13% 585,00 5.085,00 

4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr   15511600-9 0,70 3.000 2.100,00 13% 273.00 2.373,00 

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr 15542300-2 2,80 2.000 5.600,00 13% 728,00 6.328,00 

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr 15331428-3 0,60 3.000 1.800,00 24% 432,00 2.232,00 

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο 15411210-7 1,84 3.000 5.520,00 24% 1.324,8 6.844,80 

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ. 18937100-7 0,09 7.200 648,00 24% 155,52 803,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.119,40  3.882,00 27.001,40 
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ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 15411110-6 5,44 3.300 17.952,00 13% 2.333,76 20.285,76 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 17.952,00 13% 2.333,76 20.285,76 

 
 
ΟΜΑΔΑ 3η: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-

1.600gr 
15112130-6 7,50 1.500 11.250,00 13% 1.462,50 12.712,50 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 11.250,00 13% 1.462,50 12.712,50 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 27.001,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 20.285,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 12.712,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 59.999,66 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Κατανομή σε οικονομικά Έτη 

Οικονομικό Έτος: Κ.Α. 02.15.6485.1000 

2019 29.999,83 
2020 29.999,83 
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   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 1η:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 13%, 24% 
  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις 
1kg  940  13%   

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr  3.000  13%   

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr   3.000  13%   

4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr   
 3.000  13%   

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr  2.000  13%   

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr  3.000  24%   

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο  3.000  24%   

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ.  7.200  24%   

                                                                           ΣΥΝΟΛΑ: 
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                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί της μέσης 
λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται 
από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 3.300 ……………%  

 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3η: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί της μέσης 
λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται 
από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-

1.600gr 
1.500 

 
……………% 
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1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της προµήθειας 
 

Με την παρούσα µελέτη ενδεικτικού προϋπολογισµού 109.951,81 €, προβλέπεται η προµήθεια γάλακτος για 
τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου, για τα οικονοµικά έτη 2019-2020-2021. 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο έτη και όχι πέραν τις 
31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον δεν 
έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί 
με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου, θα χρησιµοποιηθεί για τους υπαλλήλους του, που 
δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως µέσο ατοµικής προστασίας,  σύμφωνα με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής.(ΚΥΑ 43726/7-6-
19/ΦΕΚ Β΄2208) 

 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προµήθειας 
 
2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

109.951,81 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  
  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :109.951,81 € 

 
Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α : 15.6063.1000, 20.6063.1000, 30.6063.1000  του Προϋπολογισµού εξόδων 
οικονοµικού έτους 2019, µε ανάλογη πρόβλεψη για τα Οικονοµικά έτη 2020-2021. 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 
 

15511000-3 Γάλα 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

Ο μελέτη έχει μια ομάδα : 

ΟΜΑ∆Α 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 

α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) β) Ο Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία στο 

άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους 
∆ήµους…..» 

ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
    στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόµενο στους χώρους εργασίας) 
προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 
έτους 2013 για τους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους στους Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 

ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 

 

 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις 
σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να 
προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Ο Δήµος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική 
στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 
Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία των 1000ml το 
οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα 
πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη συσκευασία) και να φέρει την σήμανση 
του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο ή PET. Αν είναι τετραπάκ να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και 
πλαστικό και το διακριτικό σήμα FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον 
αριθμό 1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση κατάλληλο για 
τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µία 
(1) ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. 
Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 
22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία παστερίωσης και 
ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε 
την εταιρία κ.λ.π). 

 
 

6. Παράδοση 
 

Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρωινές 
ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής : 

4. Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρο 
5. Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
6. Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους συντήρησης των φιαλών 
γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε ένα απο αυτά. Την ευθύνη συντήρησης των 
ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη 
σωστής λειτουργίας. 
Στους εργαζόµενους του Δήμου Ωραιοκάστρου, που δικαιούνται την παροχή γάλακτος αφενός συµπεριλαµβάνεται 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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4. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

τόσο το τακτικό προσωπικό, το οποίο υφίσταται αυξοµειώσεις λόγω υπηρεσιακών µεταβολών, (αδειών, 
συνταξιοδοτήσεων κλπ), όσο και το εποχικό προσωπικό, του οποίου ο αριθµός δεν είναι σταθερός, για όλο το 
διάστηµα της προµήθειας.  

 

7. Παραλαβή 

 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα 
που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης 
τους σε ταχθείσα προθεσµία εντός µίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα καταπέσει από την 
εγγυητική καλής εκτέλεσης το αντίστοιχο ποσό. 

 

8. Υποχρεώσεις αναδόχων 

 
1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του ή µισθωµένα από 
αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθµών κυκλοφορίας και κατάθεση 
αντιγράφου της απαιτούµενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 
2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο που 
προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων. 
5. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της τακτικής απολύµανσης 
του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας 
και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος 
των παρεχοµένων ειδών Στο πρακτικό παραλαβής θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που 
συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους 
που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να µνηµονευτεί. 

 
 
 
 

 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές 
του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα 
∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα οριζόµενα από το Δήμο 
Ωραιοκάστρου σηµεία. 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας από αρµόδιο άτοµο που θα 
οριστεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου. 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα 
παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, 
η οποία θα πραγµατοποιείται εντός μίας ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 
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ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος ο ∆ήµος θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το οποίο θα 
τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου 
(HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό 
χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της 
ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.   

  
Άρθρο 7 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 : "Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 8 και 9 του ν.4412/16, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, 
εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για 
έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της 
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση 
ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών." 
 
Άρθρο 8 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή 
του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " 
Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα 
ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο 
προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και η αναγραφή του 
αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την 
αναθέτουσα αρχή.  

 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 135 260 81.540 lt 0,88 € 71.755,20 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 71.755,20 

     ΦΠΑ 13 %    9.328,18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 81.083,38 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 

5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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έτος 2019 135 άτοµα χ 4 μήνες χ 21 ηµέρες 11.340 lt 

έτος 2020 135 άτοµα χ 260 ηµέρες 35.100 lt 

έτος 2021 135 άτοµα χ 260 ηµέρες 35.100 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 81.540 lt 

 

Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 35 260 21.140 lt 0,88 € 18.603,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  18.603,20  

     ΦΠΑ 13 %         2.418,42  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 21.021,62 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 35 άτοµα χ 4 μήνες χ 21 ηµέρες 2.940 lt 

έτος 2020 35 άτοµα χ 260 ηµέρες 9.100 lt 

έτος 2021 35 άτοµα χ 260 ηµέρες 9.100 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 21.140 lt 

 
 
 
 
 
Γ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 13 260 7.891 lt 0,88 € 6.944,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.944,08 

     ΦΠΑ 13 % 902,73 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 7.846,81 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 13 άτοµα χ 87 ηµέρες 1.131 lt 

έτος 2020 13 άτοµα χ 260 ηµέρες 3.380 lt 

έτος 2021 13 άτοµα χ 260 ηµέρες 3.380 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 7.891 lt 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή Ομάδας 

 
C.P.V 

Συνολική 
καθαρή Αξία 

Ποσό ΦΠΑ 
13% 

Συνολική 
τελική αξία 

1 
ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

15511000-3   97.302,48 € 12.649,33 € 109.951,81 € 

Σύνολα:    97.302,48€ 12.649,33€ 109.951,81 € 
 
 
 
 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
 Συνολική Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού: 

Κατανομή σε Οικονομικά Έτη 

Οικονομικό 
Έτος: 

Κ.Α 
15.6063.1000 

Κ.Α 
20.6063.1000 

Κ.Α 
30.6063.1000 

Σύνολο 
κατανομής 
Έτους: 

2019 1.124,66 11.276,50 2.923,54 15.324,71 
2020 3.361,07 34.903,44 9.049,04 47.313,55 
2021 3.361,07 34.903,44 9.049,04 47.313,55 

 
 
 

(Με επιφύλαξη, όπως  αναφέρεται 
στο επισυναπτόμενο έγγραφο) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Τσελίκογλου Αναστάσιος 
Πε Διοικητικού - Οικονομικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοιν.Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

 
Κουκούδη Αποστολία 

ΔΕ Διοικητικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Τ.Υ. & Π. 
 
 

 Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Π. & Π.Ζ. 
 
 

Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
Πληρ. Τσελικογλου Αναστάσιος 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 110.571 lt   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

     ΦΠΑ 13 %  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

 
 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :                                                                     ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τμήμα Περιγρα
φή 

Δήμος Ωραιοκάστρου Α/ΘΜΙΑ Σχολική  
Επιτροπή 

Β/ΘΜΙΑ Σχολική 
Επιτροπή 

Δημοτικοί 
Παιδικοί 

Σταθμοί 
(ΔΟΠΠΑΩ) 

ΔΗ
ΚΕ
Ω 
 

Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με ΦΠΑ 

1 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό της Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής 

  7.744,00 8.750,72        

2 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό της Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής 

    3.168,00 3.579,84      

3 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του  ΝΠΔΔ     
ΔΟΠΠΑΩ 

      7.207,20 8.144,14    

4 Γαλακτοκομικά προϊόντα για τις 
ανάγκες σίτισης των παιδικών 
σταθμών (ΔΟΠΠΑΩ) 

      31.649,46 35.763,89    

5 Φρέσκα οπωρολαχανικά για τις 
ανάγκες του ΝΠΔΔ    ΔΟΠΠΑΩ 

      43.969,50 49.685,54   
 

 

6 Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης 
για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ     
ΔΟΠΠΑΩ 

      10.754,60 12.152,70    

7 Αρτοσκευάσματα – Φρέσκα Είδη 
Ζαχαροπλαστικής  και 
γλυκίσματα για τις ανάγκες του 
ΝΠΔΔ     ΔΟΠΠΑΩ  

      38.310,00 43.803,45    

8 Διάφορα Προϊόντα Διατροφής 
για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ     
ΔΟΠΠΑΩ 

      42.979,05 48.566,33   

9 Κρέας για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ     
ΔΟΠΠΑΩ 

      44.999,43 50.849,36    

10 Ελαιόλαδο για τις ανάγκες του 
ΝΠΔΔ     ΔΟΠΠΑΩ  

      25.639,48 28.972,61    

       11 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Ν.Π.  ΔΗ.ΚΕ.Ω 

        3.960,00 4.474,80  



 

 

       12 Είδη παντοπωλείου για τις 
ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου 

23.119,40 27.001,40          

       13 Ελαιόλαδο για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου 

17.952,00 20.285,76          

       14  Κοτόπουλο για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου 

11.250,00 12.712,50          

       15 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου 

97.302,48 109.951,81          

 Γενικό Σύνολο ανά Φορέα 149.623,88 169.951,47 7.744,00 8.750,72 3.168,00 3.579,84 245.508,72 277.938,02 3.960,00 4.474,80 

 
 
           
 
                                                      



 

 

                                               Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν  Α Ν Α  Τ Μ Η Μ Α               
 
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 8.800 Lt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

 

 
        

 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 3.600 

Lt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 
 

 
                                                                                 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 
Γάλα πλήρες φρέσκο 

παστεριωμένο 
 

1lt 8190 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 8190 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 1 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 : Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 

 
                         ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε 

€ 
ΑΞΙΑ σε € 

1 

Γάλα πλήρες 
φρέσκο 

παστεριωμένο 
1 λίτρου 

1lt 8693 
 

  

2 Τυρί φέτα ΚΙΛΟ 2100   

3 

Γιαούρτι 
αγελαδινό   

στραγγιστό 1 
κιλού  

ΤΕΜ 1351 
  

4 Κασέρι 
ημίσκληρο   ΚΙΛΟ 600   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 12.744 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 2 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  &  Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
 
 
 

                                         ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί 
της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης 
όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αχλάδια ΚΙΛΟ 1800 

……………% 

 
2 Βερίκοκα ΚΙΛΟ 525 
3 Καρπούζια ΚΙΛΟ 750 
4 Μανταρίνια κλημεντίνες ΚΙΛΟ 750 
5 Μήλα ΚΙΛΟ 3300 
6 Μπανάνες ΚΙΛΟ 4500 
7 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 525 
8 Πεπόνια ΚΙΛΟ 750 
9 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 900 

10 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 525 
11 Φράουλες κιλό 300 
12 Αγγουράκια  ΤΕΜ 2250 
13 Άνηθος  ΤΕΜ 180 
14 Μαϊντανός ΤΕΜ 525 
15 Καρότα ΚΙΛΟ 900 
16 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 450 
17 Κρεμμύδια ΚΙΛΟ 2700 
18 Λάχανο ΚΙΛΟ 1050 
19 Σαλάτα σγουρή ΚΙΛΟ 450 
20 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 225 
21 Ντομάτες ΚΙΛΟ 6000 
22 Πατάτες ΚΙΛΟ 6750 
23 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 150 
24 Πιπεριές για γέμισμα ΚΙΛΟ 300 
25 Σέλινο ΚΙΛΟ 90 
26 Λεμόνια ΚΙΛΟ 750 
27 Μπρόκολα  -Κουνουπίδι  ΚΙΛΟ 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 : Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
 

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ με χαμηλότερη τιμή 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Αρακάς μέτριος 
κατεψυγμένος Κιλό 740   

2 Φασολάκια πλατιά 
κατεψυγμένα Κιλό 740   

3 Σπανάκι κατεψυγμένο Κιλό 519   
  ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητας: 1.999 Σύν.καθ.αξίας  
 ΦΠΑ 13%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ με ποσοστό έκπτωσης  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό 
επί της μέσης λιανική τιμή πώλησης 
των προϊόντων κατά την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Βακαλάος φιλέτο Α΄ 
ποιότητας, συσκευασία 1-
1,5 κιλού κατεψυγμένος 

. 

ΤΕΜ. 769 

 
 

……………% 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 769 

  



 

 

ΤΜΗΜΑ 7 :Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  για τις 
ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Άρτος ολικής άλεσης Κιλό 12000   
2 Κουλούρι σουσαμένιο  Τεμάχιο 8100   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 20.100 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Τσουρέκι κιλό 45   
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45   
3 Μελομακάρονα κιλό 45   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 135 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90   
2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7500   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 7.590 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

  



 

 

ΤΜΗΜΑ 8 : Διάφορα Προϊόντα Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 

ΟΜΑΔΑ 6 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
σε € ΑΞΙΑ σε € 

1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TMX 750   
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TMX 1125   
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TMX 675   
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TMX 600   
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TMX 525   
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TMX 100   
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TMX 200   
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1800   
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 450   
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1050   
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ.900γρ- 1 κιλού ΤΜΧ 195   
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. ΤΜΧ 180   

15 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 λίτρου Χ 
6 ΤΜΧ 600   

16 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ ποιότητας, 
συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 300   

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. ΤΜΧ 400   
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού ΤΜΧ 75   
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. ΤΜΧ 750   
20 Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, συσκ.450γρ. ΤΜΧ 1000   
21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού ΤΜΧ 1500   
22 Μαρμελάδα   συσκ.370- 500γρ. ΤΜΧ 1500   
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. ΤΜΧ 225   
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. ΤΜΧ 300   
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. ΤΜΧ 37   
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 150   
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού ΤΜΧ 45   

28 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης συσκ. 
1.000γρ. ΤΜΧ 230   

29 Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 
συσκ.1000γρ. ΤΜΧ 1250   

30 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, χάρτινη συσκ. 
1.000γρ. ΤΜΧ 1200   

31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 120 γρ. ΤΜΧ 250   
32 Μπισκότα 230 γρ. ΤΥΠΟΥ πτι μπερ ΤΜΧ 525   
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. ΤΜΧ 300   
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50γρ. ΤΜΧ 90   

35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   Συσκ. 0,25 
λίτρου ΤΜΧ 800   

36 Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με 
πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε σακουλάκι 1 κιλού ΤΜΧ 45   



 

 

37 Μπεικιν πάουντερ (φακελάκι). ΤΜΧ 750   
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. ΤΜΧ 200   
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. ΤΜΧ 45   
40 Ξύδι απλό 400 γρ. ΤΜΧ 675   
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. ΤΜΧ 70   
42 Δυόσμος 50 γρ. ΤΜΧ 150   
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. ΤΜΧ 200   
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ ΤΜΧ 755   
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ ΤΜΧ 100   
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  ΤΜΧ 150   
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. ΤΜΧ 500   
48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 γρ.)  ΤΜΧ 20661   
49 Ταχίνι  900 γρ. ΤΜΧ 250   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 45.228 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:     
 ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

ΤΜΗΜΑ 9 : Κρέας για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

                                                                        ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

ΚΡΕΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί 
της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης 
όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Κρέας μόσχου Κιλό 1100  
……………% 

 
2 Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 
3 Κοτόπουλο Κιλό 4493 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

ΤΜΗΜΑ 10 : Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & 

Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
                                                                       ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
  

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί 
της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης 
όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο Ελληνικό, 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, συσκ. 
5 λίτρων 
 

ΤΕΜ 961  
……………% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΜΗΜΑ 11 : Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 
 
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 4.500 

Lt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΜΗΜΑ 12 : Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%, 24%) 

 

 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις 1kg  940  13%   

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr 
 3.000  13%   

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr   3.000  13%   

4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr    3.000  13%   

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr 
 2.000  13%   

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr 
 3.000  24%   

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο  3.000  24%   

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ.  7.200  24%   

                                                                           ΣΥΝΟΛΑ: 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΤΜΗΜΑ 13 : Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

 
                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  
 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί 
της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης 
όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 3.300  
……………% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΤΜΗΜΑ 14 : Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 
 
 
 
 
                                       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-1.600gr 1.500 
 

……………% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 15 : Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού  του δήμου Ωραιοκάστρου 
 
 
 
 
                                       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤ. 

ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 

1 λιτρο 

  110.571  lt  13%   

                                                                               ΣΥΝΟΛΑ: 
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