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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις Αγορανομικές και 
Υγειονομικές διατάξεις, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείριση προϊόντων θα γίνεται 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α2 -861"Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών (ΔΙ. Ε.Π.Π.Υ.) ΦΕΚ Β 2044/13, Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως έχει εκδοθεί με 
ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, η συντήρηση και η διακίνηση του κάθε είδους τροφίμων θα 
τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.  

Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα - ψυγείο, πλην των 
συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά 
όλων των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του 
προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά 
από τον υπεύθυνο του τμήματος. 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική 
αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ κοινό και όλες οι βιομηχανίες (που 
παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα) να εφαρμόζουν σύστημα HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό 
ISO22000 ή παρόμοιο πιστοποιητικό).  

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία, 
εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την παράδοση των προϊόντων. Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα 
προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως μετά την 
υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Ειδικά για τα τυποποιημένα - συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν 
υποχρεωτικά είναι : 

1. Η ονομασία πώλησης 
2. Ο κατάλογος των συστατικών 
3. Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα 
4. Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
5. Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης 



6. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του συσκευαστή ή παρασκευαστή 
7. Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να 

οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή 
προέλευσης του τροφίμου. 

 
  Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) η οποία δύναται να ζητηθεί από τις Επιτροπές του Δήμου . 
 Οι παραγωγοί  των προϊόντων καθαριότητας  να έχουν  άδεια λειτουργίας εργοστασίου από το 
Υπουργείο Βιομηχανίας και άδεια  λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών  και λοιπών  
προϊόντων από την Περιφέρεια. Τις  σχετικές άδειες πρέπει να τις κατέχουν οι συμμετέχοντες και 
μπορεί να ζητηθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης  κατά την αξιολόγηση των προσφορών .  
 Τα καθαριστικά να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με νερό , να είναι εύκολα στη χρήση 
να είναι βιοσπώμενα συσκευασμένα σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση  370/86 να είναι 
σφραγισμένα  και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης  (αφορά απορρυπαντικά, καθαριστικά 
απολυμαντικά). 
 Στις συσκευασίες των σακουλών για τρόφιμα να αναφέρεται η σήμανση  «μη τοξικό» και 
«κατάλληλο για τρόφιμα» . 
  Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές  και να μην προκαλούν φθορές , 
βραχυχρόνια ή μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των δομών. 
     Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε είδους της εκάστοτε ομάδας  
αποτυπώνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:  
 
  Ομάδα 1 :  ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ /ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 1 
ΛΙΤΡΟΥ   
Το γάλα θα είναι φρέσκο 
αγελάδας, πλήρες, 
παστεριωμένο σε 
συσκευασία του ενός ή του 
μισού λίτρου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από τις 
αγορανομικές και 
υγειονομικές διατάξεις και 
τις διατάξεις του κώδικα 
τροφίμων και ποτών και 
αντικειμένων κοινής 
χρήσεως. Στη συσκευασία θα 
πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφεται η ημερομηνία 
της παστεριώσεως καθώς και 
η ημερομηνία λήξεως του 
προϊόντος. Στην προσφορά 
θα αναφέρεται η εμπορική 
επωνυμία του 
προσφερομένου είδους. 

τεμάχια  11.000 



 

ΟΜΑΔΑ 2 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Υγρό Γενικού καθαρισμού σε συσκευασία 4 λίτρων   
 Διαλυμένο 1/100, σε διάφορα αρώματα για 
καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα, κατάλληλο για 
καθημερινή χρήση χωρίς ξέβγαλμα, να περιέχει 
ενεργά επιφάνεια δραστικά λιγότερο από 5%, 
φωσφορικά άλατα 5-15% και να  είναι σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Ε.Ε. τεμάχια  30 

2 

Υγρό Γενικού καθαρισμού  αρωματικό -
απολυμαντικό χωρίς χλώριο σε συσκευασία 1 
λίτρου   
Να περιέχει επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, 
φωσφορικά άλατα 5-15%.Να μην επηρεάζει τα 
χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι 
βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από 
ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια 
δαπέδου, μάρμαρα, 
τοίχους κλπ. να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. 
Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως 
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 1 lt. τεμάχια  25 

3 

Χλωρίνη παχύρευστη (απολυμαντική )σε 
συσκευασία 1250 μλ  
Περιέχει λιγότερο από 5% μη ιονικά λευκαντικές 
ουσίες    και    άρωμα λεμόνι, λευκαντικό  και 
απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-
6%  κ.β.  σε  ενεργό  χλώριο,  να  έχει  το  δυνατόν 
ευχάριστη και διακριτική οσμή , να αναγράφεται η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η 
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες 
χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. τεμάχια  40 

4 

 Υγρό Χλώριο για γενικό καθαρισμό  απολύμανση 
και λεύκανση    σε συσκευασία 4 λίτρων( 
παχύρευστο ) 
Παχύρρευστο απολυμαντικό υγρό ειδών υγιεινής με 
βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώσες νατρίου 
3,5-5% το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά 
λιγότερα από 5%, ανιονικάτασιενεργά λιγότερο από 
5%) (εως 4 lt) κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, 
απολύμανση και λεύκανση τεμάχια  12 



5 

Καθαριστικό -απολυμαντικό επιφανειών σε 
μορφή σπρέι συσκευασίας 750 ml  
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY 750 ML (4+1) που να 
εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε βάθος, 
απολύμανση των επιφανειών και 
100% απομάκρυνση των αλάτων, με σύνθεση χωρίς 
χλώριο. Η ειδική αυτή σύνθεση συνδυάζει 
καθαριστικά συστατικά και απολυμαντικούς 
παράγοντες στη σωστή αναλογία και 
καταπολεμά το 99,9% τεμάχια  8 

6 

Υγρό τζαμιών σε συσκευασία 4 λίτρων  
Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως 
διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά  σε συσκευασία 
4 λίτρων  
Περιέχει ανιόντα τασιενεργά  λιγότερα του 5%  Να 
περιέχει επιφανειοδραστικά, να περιέχει οργανικό 
διαλύτη, και η ειδική σύνθεσή του να βοηθά τον 
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το 
σκούπισμα και το στέγνωμα , η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του 
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τεμάχια  12 

7 

Υγρό πιάτων σε συσκευασία 4 λίτρων 
Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως 
διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά  σε συσκευασία 
4 λίτρων. Θα περιέχει 15-30% ανιονικά τασιενεργά 
και λιγότερα από5% μη ιονικά 
 τεμάχια  10 

8 

Υγρό αντισηπτικό για τα χέρια χωρίς ξέβγαλμα ( σε 
συσκευασία 1 λίτρου με αντλία ) 
Να περιέχει ως δραστικά συστατικά συνδιασμό 
ισοπροπανόλη και ηπροπανόλη σε ποσοστό 63,14% 
και 14,3% αντίστοιχα. Να περιέχει ενυδατικούς 
παράγοντες για την ταυτόχρονη φροντίδα του 
δέρματος (λανολίνη,γλυκερόλη και βουτανοδιόλη). 
Να μην περιέχει χρώμα ή άλλες χρωστικές ουσίες, 
να έχει διακριτικό άρωμα και άριστη συμβατότητα 
με το δέρμα. Με δράση έναντι Gram+, Gram- 
βακτηρίων, μυκητών, ιών και του μυκοβακτηριδίου 
της φυματίωσης.  
 τεμάχια  12 

9 

Κενά δοχεία πλαστικά με αντλία ψεκασμού 
(δοχείο 1 λίτρου) 
Πλαστικός περιέκτης, με ρυθμιζόμενο ψεκαστήρα 
και σκανδάλη, να είναι μεγάλης αντοχής και 
χωρητικότητας από 1000ml.  
 τεμάχια  4 



10 

Υγρό κρεμοσάπουνο σε συσκευασία 4 λίτρων  
Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (άδεια ΕΟΦ). Να 
Έχει άδεια ( καταχώρηση σε ΓΧΚ) απορρυπαντικό 
χεριών. Να περιέχειότι ορίζεται στο ΦΕΚ 329, 
τεύχος 2ο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ.,3320παράρτημα 
VI. Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του 
προϊόντος στην ετικέτα του (εως 4lt) τεμάχια  15 

11 

Υγρό απολυμαντικό για λεκάνη τουαλέτας (παπί ) 
με λιγότερο από 5% ανιονικά τασιενεργά, μη ιονικά 
τασιενεργά  σε συσκευασία 750ml. τεμάχια  30 

12 

Άκουα φόρτε (κεζαπ)σε συσκευασία 450ml 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15%, 450 ml. 
 τεμάχια  22 

13 

Οινόπνευμα -φωτιστικό σε συσκευασία  των 
350ml 
Οινόπνευμα φωτιστικό (μπλε) σε φιάλη 350 ml για 
γενική χρήση τεμάχια  30 

14 

Ξαραχνιάστρα με πτυσσόμενο κοντάρι   
 
Ξαραχνάστρια  οβάλ, με πτυσσόμενο κοντάρι  
ύψους περίπου 2,00μ  τεμάχια  6 

15 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας (απλής)200γρ  
βιδωτή 
Οικιακή   σφουγγαρίστρα 200γρ(ανταλλακτικό)  
βιδωτή τύπου wettex  από βισκόζη και πολυεστέρα 
με αντοχή στα αλκαλικά   και όξινα καθαριστικά . 
Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει 
μεγάλη απορροφητικότητα . τεμάχια  10 

16 

Δαγκάνα Επαγγελματικής Σφουγγαρίστρας  
Κάλυκας για επαγγελματικές ράφτες 
σφουγγαρίστρες , πλαστικός , εύκολος στη χρήση  
και με πολύ μεγάλη   ανθεκτικότητα. Να ταιριάζει  
απόλυτα στην επαγγελματική σφουγγαρίστρα και 
στο κοντάρι της .       τεμάχια 4 

17 

Κοντάρι μεταλλικό με πάσα για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα  
Κοντάρι αλουμινίου  για την επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα , με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 
1,30 μ. Να προσαρμόζεται απόλυτα στο 
ανταλλακτικό της επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 
και στον κάλυκα της .  τεμάχια 4 

18 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματικής 
(για καροτσάκι)συσκευασία 400γρ  
 
Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) 
(ανταλλακτικό ) κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια  10 



νήματα με εξαιρετική αντοχή  στα αλκαλικά και 
όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη 
χρήση της και να έχει  μεγάλη απορροφητικότητα. 
Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και 
μάρμαρο.  

19 

Κοντάρια αλουμινίου   1,30μ με διάφορα 
σπειρώματα  
Κοντάρι κατάλληλο   για οικιακή σφουγγαρίστρα  , 
inox, βιδωτό, με διάφορα σπειρώματα , μήκους 
1,30μ  με διάφορα σπειρώματα το οποίο θα 
ταιριάζει στις σφουγγαρίστρες  που περιγράφονται 
παραπάνω στο αριθμ.15. 
 τεμάχια  12 

20 

Κουβάς  σφουγγαρίσματος πλαστικός 15λίτρων  
με στίφτη  
Κατασκευασμένος από πρωτογενή πλαστικό 
μεγάλης αντοχής. Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή τεμάχια  10 

21 

Σκούπα χόρτου με κοντάρι ξύλινο με πέντε ραφές 
σταθεροποίησης  του χόρτου  
Κατάλληλη  για σκούπισμα φύλλων , σκουπιδιών 
κλπ.  τεμάχια  19 

22 

Φαράσι με λάστιχο  χωρίς κοντάρι  
Φαράσι   πλαστικό  με ανθεκτικό λάστιχο  στο άκρο 
του, για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων  
 τεμάχια  2 

23 

Φαράσι με  λάστιχο με πλαστικό κοντάρι  
Φαράσι  ορθοπεδικό,  πλαστικό  με ανθεκτικό 
λάστιχο  στο άκρο του, με ενσωματωμένο κοντάρι 
για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων  
 τεμάχια  20 

24 

Καθαριστής τζαμιών με σφουγγάρι και λάστιχο 
τουλάχιστον 25 εκ και κοντάρι  
Με υψηλής ποιότητας λάστιχο για την 
απομάκρυνση της υγρασίας και των νερών  από τα 
τζάμια  τεμάχια  2 

25 

Σκούπα με πλαστικές ίνες  τύπου βεντάλια με 
κοντάρι μεταλλικό  
Σκούπα  εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων  από 
πλαστικό υψηλής αντοχής  που να μην μαδάει και 
να σκουπίζει γρήγορα και ομοιόμορφα χωρίς να 
αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και της 
πυκνότητας των ινών της .    τεμάχια  20 



26 

Σφουγγαράκια  κουζίνας με σύρμα  σε 
συσκευασία  1 τεμαχίου  
Σφουγγάρια με συνθετικό συρματάκι  άριστης 
ποιότητας για πιάτα και ποτήρια να είναι 
υπεραπορροφητικό να καθαρίζει   και να έχει 
αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο 
υδρόφιλο. Τυποποιημένο κατάλληλα  σε πλαστικό 
σακουλάκι.    
    

 

συσκευασία 20 

27 

Χαρτί Υγείας 12άρι  130γρ/ρολό  Α΄ 
ποιότητας  
Χαρτί  υγείας άριστης ποιότητας από 100% 
λευκασμένο χημικό πολτό  βάρους περίπου ίσο ή 
και μεγαλύτερο από   130 γρ.Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική συσκευασία  των 12 ρολών 
λευκού χρώματος στην οποία εξωτερικά να 
αναγράφεται η προέλευση τα γραμμάρια και να   
είναι πιστοποιημένα με ISO.    συσκευασία  19 

28 

Χαρτί  κουζίνας  επαγγελματικό σε ρολό 1κιλού  Α΄ 
ποιότητας  
Χαρτί  κουζίνας άριστης  ποιότητας από 100%  
λευκασμένο  χημικό πολτό  σε κατάλληλη   
πλαστική συσκευασία  βάρους 1 κιλού. Στη 
συσκευασία  να αναγράφονται όλα τα σχετικά 
στοιχεία και η προέλευση και να είναι 
πιστοποιημένα με  ISO.    τεμάχιο 30 

29 

Χειροπετσέτα Ζικ -ζακ λευκή 4000τεμαχίων 
Χειροπετσέτες  ζικ/ζακ λευκές δίφυλλες αντοχής, 
4.000 διπλά φύλλα ανά κιβώτιο  σε συσκευασίες 
(20Χ200 τεμ)  συσκευασία  12 

30 

Πανάκι καθαρισμού με μικροίνες διαστάσεις 
40χ40 
 
Να έχουν σύνθεση από μικροΐνες υψηλής 
πυκνότητας με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, να 
είναι απορροφητικά, να χαρίζουν άψογο 
καθάρισμα ακόμη και σε ευαίσθητες επιφάνειες 
αφαιρώντας σκόνη, δαχτυλιές και λεκέδες, χωρίς να 
χαράζουν. Να μην αφήνουν χνούδια και ίχνη στο 
πέρασμά τους. Να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής 
χωρίς να χάνουν την αποδοτικότητά τους ακόμη και 
μετά από πολλαπλά πλυσίματα χωρίς μαλακτικό. Σε 
4 διαφορετικά χρώματα για να διαχωρίζονται 
ανάλογα με την χρήση .  τεμ  20 



31 

Απορροφητικά πανάκια(τύπου 
wettex)συσκευασία ενός τεμαχίου  
Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου   (wettex)   
άριστης   ποιότητας, υπεραπορροφητικά  
υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια  ψυγεία τοίχους κουζίνες  πλακάκια 
εμαγιέ είδη υγιεινής.    συσκευασία 30 

32 

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του κιλού  
διαστάσεων 65Χ85εκ. 
Πλαστικές σακούλες  απορριμμάτων από 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής 
χρώματος  μαύρου.  Διαστάσεις  65Χ 85 εκατοστά.   κιλά  70 

33 

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του κιλού  
διαστάσεων 55Χ75εκ. 
Πλαστικές σακούλες  απορριμμάτων από 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής 
χρώματος  μαύρου.  Διαστάσεις   55Χ75 εκατοστά.  κιλά  70 

34 

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του κιλού  
διαστάσεων 70Χ80εκ. 
Πλαστικές σακούλες  απορριμμάτων από 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής 
χρώματος  μαύρου.  Διαστάσεις   70Χ80 εκατοστά.  Κιλά  50 

35 

Πλαστική  τσάντα τύπου φανελάκι.  
Πλαστικές σακούλες  από πρωτογενές 
πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής   τύπου 
φανελάκι . κιλά 20 

36 

Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια σε ρολό 
των 20 τεμαχίων διαστάσεων 50Χ55εκ. 
Πλαστικές  σακούλες απορριμμάτων από 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής 
με αστεροειδές κλείσιμο στο πάτο. Διαστάσεις 
50Χ55.  κιλά 200 

37 

Εντομοκτόνα σε συσκευασία των 300ml  
Να καταπολεμά άμεσα όλα τα βαδιστικά έντομα                           
( κατσαρίδες, μυρμήγκια, τσιμπούρια) άοσμο, να 
διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 
300 ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές 
της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού 
χώρου). τεμάχια  29 

38 

Γάντια latex συσκευασία 100τεμαχίων με πούδρα  
όλα τα μεγέθη  
Γάντια από φυσικό  ή συνθετικό  λάτεξ  ή  
 ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού. 
Πουδραρισμένα χωρίς ραφή με τελείωμα μανσέτας, 
σε μεγέθη SMALL,  MEDIUM, LARGE συσκευασία  23 



39 

Πιγκάλ WC Πλαστικό  (Βουρτσάκι τουαλέτας με 
βάση) 
Πιγκάλ πλαστικό κλειστού τύπου  σε διάφορα 
χρώματα  τεμάχια  9 

40 

Καθαριστική κρέμα για όλες τις επιφάνειες  σε 
συσκευασία 500ml 
Κρέμα παχύρευστη, φιλική προς το δέρμα, δεν 
χαράζει τις επιφάνειες, σε πλαστική συσκευασία 
500 ml. τεμάχια  11 

41 

Υγρό καθαρισμού αλάτων -σε συσκευασία 500ml 
Αφαιρετικό  αλάτων για είδη υγιεινής  σε 
συσκευασία 500  ml. Εξωτερικά της συσκευασίας   
να αναγράφονται τα συστατικά , οδηγίες χρήσης 
προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του ΓΧΚ. τεμάχια  12 

42 

Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης νερού  250 ml 
διάφανο μαλακό πλαστικό σε συσκευασία 50 
τεμαχίων   
Ποτήρια πλαστικά διάφανα  για ελαφρά κρύα 
ροφήματα.  τεμάχια  15 

43 

Καλάθι  απορριμμάτων για τουαλέτες με καπάκι 
ποδοκίνητος  
Κάδος απορριμμάτων οικιακός με αιωρούμενο 
καπάκι, πλαστικός από P.V.C. να έχει πιστοποιητικό 
ποιότητας ISO.  τεμάχια  5 

44 

Συσκευή χειροτοπετσέτας επαγγελματική 
πλαστική  
Επιτοίχια  πλαστική  συσκευή χειροπετσέτας σε 
χρώμα λευκό   διαστάσεων περίπου  26Χ13Χ31 cm 
χωρητικότητας 500φύλλων.  τεμάχια 3 

45 

Καρότσι   σφουγγαρίσματος  επαγγελματικό,  με 
μεταλλικό σκελετό με έναν πλαστικό κάδο 25 
λίτρων με πρέσα 
Επαγγελματικό σετ σφουγγαρίσματος πλήρες, που 
να περιλαμβάνει καρότσι με μεταλλικό πλαίσιο  για 
διευκόλυνση μετακίνησης καροτσιού, αποσπώμενο 
μονό κουβά χωρητικότητας 25 λίτρων και στυπτικό 
μηχανισμό  με διπλές σιαγόνες και χερούλι 
αλουμινίου  που δεν σκουριάζει.  τεμάχια  2 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ 3: ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    

1 ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ   
Το γάλα θα είναι φρέσκο αγελάδας, πλήρες, 
παστεριωμένο σε συσκευασία του ενός ή του μισού 
λίτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 
αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις 
διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και 
αντικειμένων κοινής χρήσεως. Στη συσκευασία θα 
πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η ημερομηνία 
της παστεριώσεως καθώς και η ημερομηνία λήξεως 
του προϊόντος. Στην προσφορά θα αναφέρεται η 
εμπορική επωνυμία του προσφερομένου είδους. 
 

τεμάχια  2478 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Φακές χονδρές σε πλαστική συσκευασία του 1 
κιλού  
Φακές (χονδρές) τυποποιημένες, να είναι 
απολύτως καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη 
ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται 
ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας 
παραγωγής σε πλαστική συσκευασία –χωρίς ίχνος 
παραβίασης του 1 kg. 

τεμάχια  100 

2 

Φασόλια μέτρια σε πλαστική συσκευασία του  1 
κιλού 
Φασόλια - (μέτρια) τυποποιημένα, να είναι 
απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη 
ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση. Επί της  συσκευασίας να αναγράφεται 
ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας 
παραγωγής σε πλαστική συσκευασία – χωρίς 
ίχνος παραβίασης των  1Kgr.  

τεμάχια  50 

3 
Ρεβίθια σε πλαστική συσκευασία  1κιλού  
Ρεβίθια - τυποποιημένα, να είναι απολύτως τεμάχια  40 



καθαρά,απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη.  Να 
μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται 
ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας 
παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος 
παραβίασης των  1Kgr. 

4 

Κριθαράκι μέτριο σε πλαστική συσκευασία 
500γρ 
Κριθαράκι - (μέτριο) από 100% σιμιγδάλι. 

Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και 
απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι 
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 
των 500 gr. τεμάχια  200 

5 

Φασολάκια κατεψυγμένα 1 κιλού 
Τα κατεψυγμένα λαχανικά  να είναι απαλλαγμένα 
από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Στη συσκευασία 
του 1 κιλού  στην οποία αναγράφονται οι εξής 
ενδείξεις : α)η ονομασία πώλησης 
συμπληρωμένης με την ένδειξη «βαθείας 
κατάψυξης»β) η ημερομηνία λήξης γ) ο 
προσδιορισμός παρτίδας. τεμάχια  70 

6 

Αρακάς κατεψυγμένος 1 κιλού  
Τα κατεψυγμένα λαχανικά  να είναι απαλλαγμένα 
από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Στη συσκευασία 
του 1 κιλού  στην οποία αναγράφονται οι εξής 
ενδείξεις: α)η ονομασία πώλησης 
συμπληρωμένης με την ένδειξη «βαθείας 
κατάψυξης»β) η ημερομηνία λήξης γ) ο 
προσδιορισμός παρτίδας. τεμάχια  80 

7 

Μπάμιες κατεψυγμένες 
Τα κατεψυγμένα λαχανικά  να είναι απαλλαγμένα 
από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Στη συσκευασία 
του 1 κιλού  στην οποία αναγράφονται οι εξής 
ενδείξεις : α)η ονομασία πώλησης 
συμπληρωμένης με την ένδειξη «βαθείας 
κατάψυξης»β) η ημερομηνία λήξης γ) ο 
προσδιορισμός παρτίδας. τεμάχια  20 

8 

Μακαρόνια για παστίτσιο Νο 2  συσκευασία 
500γρ. 
Μακαρόνια για παστίτσιο  Νο 2 ή Νο3 από 100% 
σιμιγδάλι.Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό 
και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να 
είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε τεμάχια  50 



πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 
των 500 gr. 

9 

Ζυμαρικά  τύπου αστράκι σε πλαστική 
συσκευασία των 500γρ.   
Ζυμαρικά τύπου αστράκι  από 100% σιμιγδάλι. Να 
μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και 
απηλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι 
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 
των 500 gr. τεμάχια  60 

10 

Κοφτά μακαρόνια σε συσκευασία των 500γρ 
Κοφτά μακαρόνια - από 100% σιμιγδάλι. 

Να μην παρουσιάζουν  οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και 
απηλλαγμένα από έντομα,ακάρεα κ.λ.π. Να είναι 
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 
των 500 gr. τεμάχια  400 

11 

Τραχανάς   γλυκός σε πλαστική συσκευασία των 
500γρ. 
Τραχανάς γλυκός, από 100%σιμιγδάλι,180γρ. γάλα 
και 3 αυγά ανά συσκευασία των 500 γρ. τεμάχια  25 

12 

Φιδές ψιλός σε πλαστική συσκευασία των 500γρ. 
Φιδές ψιλός  από σιμιγδάλι 100%.  Να μην 
παρουσιάζει  οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και 
να είναι απολύτως καθαρός και απηλλαγμένος  
από έντομα, ακάρεα κ.λ.π.  Να είναι κατά 
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική 
συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr. τεμάχια  25 

13 

Σιμιγδάλι χοντρό σε συσκευασία 500γρ. 
Από 100% σκληρό σίτο, θα αναγράφεται ευκρινώς 
η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
Να μην παρουσιάζει  οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό  και 
απηλλαγμένο  από έντομα, ακάρεα κ.λ.π.   
Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 
των 500 gr. τεμάχια  50 

14 

Ρύζι κίτρινο (τύπου μπονέτ)συσκευασία του 1 
κιλού  
Ρύζι κίτρινο - (τύπου μπονέτ) να είναι απολύτως 
καθαρό,απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην 
παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. 
Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ 
και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε τεμάχια  100 



πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 
του 1 kg. 

15 

Ρύζι τύπου καρολίνας σε συσκευασία σε 
πλαστική συσκευασία 1 κιλού  
Ρύζι - (τύπου Καρολίνα)  να είναι απολύτως 
καθαρό,απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην 
παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. 
Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ 
και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης 
του 1 kg. 

τεμάχια  150 

16 

Αλεύρι  τύπου Φαρινάπ  500γρ 
Να  είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως 
υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένου από 
πάσα οργανική  ή ανόργανη ουσία . Η συσκευασία 
να είναι χάρτινη των 500γρ.   τεμαχια  50 

17 

Αλεύρι σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού  
Να  είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως 
υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένου από 
πάσα οργανική  ή ανόργανη ουσία. Η συσκευασία 
να είναι χάρτινη του 1.000 γρ.   τεμάχια  80 

18 

Αλεύρι ολικής άλεσης σε χάρτινη συσκευασία 1 
κιλού Αλεύρι με όλο το φύτρο και το πίτυρο του 
σταριού και προέρχεται από την ολική άλεση του 
σπόρου και περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά του. 
Κατηγορίας: πιτυρούχο πλήρους αλέσεως εξ αμιγούς 
σίτου 100% τεμάχια  120 

19 

Σταφίδα ξανθιά  σε πλαστική συσκευασία των 
200γρ. 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία 200γρ  - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της.  τεμάχια  10 

20 

Σταφίδα μαύρη  σε πλαστική συσκευασία των 
200γρ. 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία 200γρ  - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η τεμάχια  10 



ημερομηνία λήξης της. 
 

21 

Κορν φλάουρ σε χάρτινη συσκευασία 200γρ 
Άμυλο αραβοσίτου να είναι απολύτως καθαρό, 
απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην 
παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. 
Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ 
και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία 200γρ  - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της. τεμάχια  10 

22 

Νιφάδες βρώμης ολικής άλεσης σε πλαστική 
συσκευασία 500 γρ.  
Να έχουν βάση τη βρώμη, χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

 τεμάχια  30 

23 

Εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό 6άδα 1,50 λίτρου  
Το εμφιαλωμένο  νερό δεν επιτρέπεται να 
περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η 
συσκευασία του να είναι σε 6 μπουκάλια του 1,5 
λίτρου. 
 τεμάχια  80 

24 

Μέλι σε γυάλινα βάζα του 900γρ. 
Ελληνικής παραγωγής. Η ονομασία «πευκόμελο» 
ή «ανθόμελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη 
συσκευασία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη 
συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το 
όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή 
η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Η 
συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα των 900γρ -
1000γρ περίπου. Χωρίς αναμίξεις άλλης 
γλυκαντικής ύλης ή ουσίας, Το μέλι δεν πρέπει να 
περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς 
την σύστασή του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει 
ασυνήθιστη ζύμωση, η οξύτητα του δεν πρέπει να 
έχει τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει 
θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την 
καταστροφή ή τη σημαντική αδρανοποίηση των 
φυσικών ενζύμων.   

τεμάχια  70 

25 

Ρυζάλευρο βανίλιας σε μεταλλική συσκευασία 
των 300γρ. 
Βρεφική κρέμα σε πρακτική συσκευασία 300g 
περιέχει: Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας 7 τεμάχια  20 



βιταμίνες & 4 μέταλλα και ιχνοστοιχεία. 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 πληρούν τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις.  
 

26 

Σκόνη σίτου με γάλα(τύπου  φαρίν λακτέ) 300γρ. 
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 πληρούν τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις.  
Να περιέχει γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και 
να είναι εμπλουτισμένη με προβιοτικές ίνες, 
σιτάλευρο,ριζάλευρο, μίγμα βιταμινών, σίδηρο 
και ασβέστιο. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 
300 γρ. 
 τεμάχια  37 

27 

Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας(6-12μηνών)  σε 
σκόνη 400γρ. 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση χωρίς ίχνος 
παραβίασης της συσκευασίας   και να 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της . 
 τεμάχια  37 

28 

Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική συσκευασία των 
410γρ. 
Λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ 
αποστειρωμένο γάλα και κατά προτίμηση 
εγχώριας παρασκευής σε μεταλλική συσκευασία 
των 410 γρ. 

τεμάχια  100 

29 

Ξύδι σε συσκευασία 400γρ. 

Να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι 
αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) σε 
συσκευασία των 400 gr. 

τεμάχια  200 

30 

Χυμός λεμονιού 420ml 
Συσκευασία σφραγισμένη με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές. Θα πρέπει να είναι σε μπουκαλάκι 
των 420 ml περίπου όπου θα αναγράφεται το τεμάχια  10 



εργοστάσιο παραγωγής και ημερομηνία λήξης. Στη 
συσκευασία του χυμού λεμονιού να αναγράφεται 
η φράση «Άρτυμα λεμονιού». Το προϊόν να 
παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το 
σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 
22000.  

31 

Πιπέρι σε συσκευασία 100γρ. 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία 100γρ  - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της. 
 τεμάχια  15 

32 

Ρίγανη σε συσκευασία 50γρ. 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία 50γρ  - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της. 
 τεμάχια  20 

33 

Κανέλα- σκόνη σε πλαστική συσκευασία των 
50γρ.  
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία 50γρ  - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της. 
 τεμάχια  8 

34 

Σόδα φαγητού 100γρ. 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία 100γρ  - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της. τεμάχια  10 



35 

Κύμινο σε συσκευασία 30γρ. 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 
πλαστική συσκευασία 30γρ.  - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της. τεμάχια  6 

36 

Ιωδιούχο αλάτι σε πλαστική συσκευασία 
1.000γρ. 
Ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο, με 
περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον97%.  Να μην 
περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει 
οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες 
χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίμηση 
εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία - πλαστική 
σακούλα - χωρίς ίχνος παραβίασης των 1.000 γρ. 

τεμάχια  60 

37 

Ντοματάκι  σε μεταλλική συσκευασία 400γρ. 
Ψιλοκομμένο και κατά προτίμηση εγχώριας 
παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 400 
γρ. Το άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί 
ανοιχτήρι. 

τεμάχια  120 

38 

Ντοματοχυμός σε χάρτινη συσκευασία 500γρ.  
Σάλτσα που να προέρχεται από συμπύκνωση 
χυμού ντομάτας και κατά προτίμηση εγχώριας 
παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 500 γρ. τεμάχια  120 

39 

Ντοματοπελτές σε μεταλλική συσκευασία 410γρ. 
Να προέρχεται από συμπύκνωση χυμού ντομάτας. 
Η συσκευασία του να είναι μεταλλική των 410γρ . τεμάχια  130 

40 

Ελιές τύπου καλαμών  απύρινες- σε συσκευασία 
300γρ. 
Σε συσκευασία του  300γρ. χωρίς κουκούτσι και να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Οι ελιές να είναι Α' 
ποιότητας, τύπου καλαμών μαύρες μεγάλες, να 
μην είναι μαλακές, να διατίθενται σε κατάλληλη 
συσκευασία,εγκεκριμένη για την αποθήκευση του 
προϊόντος. Να είναι υψηλής διατροφικής αξίας, 
χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία με ελαιόλαδο, 
νερό, αλάτι & ξύδι.  τεμάχια  10 

41 

Φρυγανιά τριμμένη σε πλαστική συσκευασία 
250γρ. 
Να προέρχεται από κανονικά παρασκευασμένο 
άρτο σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος τεμάχια  30 



παραβίασης  σε συσκευασία 250 γρ. 

42 
Χαλβάς -χύμα σε μορφή  μπαστούνι 1 κιλού   
 Κιλά  15 

43 

Μπέικιν πάουντερ φακελάκι σε συσκευασία 3 
τεμαχίων  
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε  
συσκευασία 3 τεμαχίων   - χωρίς ίχνος παραβίασης 
του  και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της. 
 τεμάχια  70 

44 

Σουμάμι κιλού 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε  
συσκευασία 1 κιλού    - χωρίς ίχνος παραβίασης 
του  και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της.  Κιλά  4 

45 

Ινδοκάρυδο 150 γρ 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε  
συσκευασία 150 γρ    - χωρίς ίχνος παραβίασης του  
και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της . τεμάχια  10 

46 
Βανίλιες σε συσκευασία 5 τεμαχίων σε πλαστικό 
δοχειάκι  1 δόσης   τεμάχια  50 

47 
Ξερή μαγιά σε συσκευασία 3 τεμαχίων των 8 γρ 
το έκαστο  τεμάχια  20 

48 

Καρυδόψυχα σε συσκευασία 200-300γρ.  
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε  
συσκευασία 200-300 γρ.  - χωρίς ίχνος παραβίασης 
του  και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της.  τεμάχια  50 

49 

Ζάχαρη σε χάρτινη συσκευασία του 1 κιλού 
Ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ποιότητας, 
απαλλαγμένη από ξένες ύλες και κατά προτίμηση  
εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - Κιλά  80 



χωρίς ίχνος  παραβίασης του 1 κιλού. Να είναι 
απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη 
ύλη. Να μην παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση.  

50 

Άχνη ζάχαρη σε χάρτινη συσκευασία των 400γρ 
Απαλλαγμένη από ξένες ύλες και κατά προτίμηση 
εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία –
400γρ. Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο 
από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής - χωρίς 
ίχνος παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της . 

τεμαχια  10 

51 

Μαρμελάδα σε γυάλινη συσκευασία των 380γρ 
Η μαρμελάδα να είναι  (φράουλα και ροδάκινο) 
Να είναι παρασκευασμένη  με γεύση και οσμή  
χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. 
Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη 
χωρίς συντηρητικά.  τεμάχια  120 

52 

Ταχίνι με σουσάμι ή ολικής αλέσεως σε γυάλινη 
συσκευασία των    300 γρ. 
Παράγεται  100% από σουσάμι, του οποίου δεν 
έχει αφαιρεθεί ο φλοιός. Δεν υφίσταται καμιά 
χημική επεξεργασία και δεν περιέχει συντηρητικά 
ή πρόσθετα. τεμάχια  60 

53 

Τσάι του βουνού σε πλαστικό σακουλάκι των 
20γρ 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από 
κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και 
κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε  
συσκευασία 20γρ   - χωρίς ίχνος παραβίασης του  
και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της. τεμάχια  10 

54 

Κακάο σε συσκευασία των 125γρ. 
(σε σκόνη) Να είναι απολύτως καθαρό, 
απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην 
παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση 
σε (πλαστική, χάρτινη, μεταλλική) συσκευασία των 
125 gr. 

τεμάχια  30 

55 

Φρυγανιά  -παξιμάδι σίτου συσκευασία 250γρ. 
Άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η συσκευασία 20 



προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 
Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Σε 
συσκευασία 250γρ 

56 Μουστάρδα απαλή σε συσκευασία 500γρ. τεμάχια  10 

57 

Ψωμί του τοστ  ολικής άλεσης συσκευασία 
340γρ. 
Ψωμί  ολικής αλέσεως  συσκευασμένο σε φέτες 
όπως διατίθεται ευρέως στο εμπόριο ελληνικής  
παραγωγής,  σε μεγάλη συσκευασία  όπου θα 
αναγράφονται  η ημέρα παραγωγής, η 
ημερομηνία λήξης. Χωρίς Συντηρητικά. 
Συσκευασία 340γρ. τεμάχια  90 

58 

Πλιγούρι σε πλαστική συσκευασία των 500γρ. 
Να είναι Α΄ ποιότητας.  
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500γρ. 
και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος.  
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
από τους αντίστοιχους οργανισμούς 
πιστοποίησης.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα.  
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους.  τεμάχια  20 

59 

Δημητριακά ολικής άλεσης σε χάρτινη 
συσκευασία των 375 γρ. 
Τα Δημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως, σε 
συσκευασία των 375γρ. από υλικά εξαιρετικής 
ποιότητας . 
Δε θα περιέχουν χρωστικές ουσίες και θα 
αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) 
ημερομηνία λήξης, β) σύνθεση του προϊόντος, γ) 
περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 
Στην συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξεως. τεμάχια  80 

60 

Δημητριακά σε χάρτινη συσκευασία των 375 γρ. 
Δημητριακά αρίστης ποιότητος, από τραγανές 
νιφάδες καλαμποκιού , εμπλουτισμένα με 
βιταμίνες, σίδηρο κ.λ.π. αποδεδειγμένα ευρείας τεμάχια  50 



κατανάλωσης. Τυποποιημένα σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 375 γρ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 
ψυγείου. 

 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΕΛΑΙΑ)ΓΙΑ ΤΟ  Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Ελαιόλαδο ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ  σε μεταλλική 
συσκευασία 5 λίτρων  
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε 
συσκευασία 5 λίτρων και να είναι κατά προτίμηση 
ελληνικής παραγωγής. Θα πρέπει να είναι 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα 
και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,8%. 
Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για 
διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται 
η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο 
παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός 
παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. τεμάχια  75 

2 

Ελαιόλαδο ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ σε συσκευασία 1 λίτρου 
Θα πρέπει να έχει  τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές   
όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και να διατίθεται 
σε συσκευασία  1 λίτρου.  τεμάχια  17 

 

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Γιαούρτι αγελαδινό  παραδοσιακό σε 
συσκευασία   περίπου των 300γρ 
Παραδοσιακό γιαούρτι αγελάδας αποκλειστικά 
από φρέσκο Ελληνικό γάλα ημέρας άριστης 
ποιότητας σε συσκευασία  των 300γρ περίπου. Να 
έχει περιεκτικότητα σε παραδοσιακό λίπος 3,9% 
να είναι  από νωπό γάλα, αεροστεγώς κλεισμένο 
και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού 
εγκεκριμένα. Το προμηθευόμενο γιαούρτι και τα τεμάχια  445 



εργαστήρια παρασκευής τους να πληρούν τις 
προδιαγραφές που θέτει ισχύων κώδικας 
τροφίμων και ποτών. 

2 

Γιαούρτι στραγγιστό πλήρες σε συσκευασία 1 
κιλού   
Γαλακτοκομικό προϊόν σε κρεμώδη κατάσταση 
που παράγεται από γάλα αγελάδας και ανθόγαλα 
και έχει υποστεί ζύμωση και διαδικασία 
απομάκρυνσης του ορρού του γάλακτος 
(στραγγιστό), να είναι πλήρες  (σε  λιπαρά, να έχει 
σφιχτή και κρεμώδη υφή σε συσκευασία 1 κιλού. 
Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 
πλαστικές  συσκευασίες  Α΄ κατηγορίας. Στη 
συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 
1 μήνα από την ημερομηνία παράδοσής της. Θα 
παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην 
Ελλάδα. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής 
χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 
Κτηνιατρικές διατάξεις. τεμάχια  10 

3 

Γάλα σε συσκευασία 1 λίτρου.  
Το γάλα θα είναι φρέσκο αγελάδας, πλήρες, 
παστεριωμένο σε συσκευασία του ενός ή του 
μισού λίτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 
αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις 
διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και 
αντικειμένων κοινής χρήσεως. Στη συσκευασία θα 
πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η ημερομηνία 
της παστεριώσεως καθώς και η ημερομηνία 
λήξεως του προϊόντος. Στην προσφορά θα 
αναφέρεται η εμπορική επωνυμία του 
προσφερομένου είδους. τεμάχια  487 

4 

Γάλα σε συσκευασία 1/2 λίτρου  
Το γάλα θα είναι φρέσκο αγελάδας, πλήρες, 
παστεριωμένο σε συσκευασία του ενός ή του 
μισού λίτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 
αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις 
διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και 
αντικειμένων κοινής χρήσεως. Στη συσκευασία θα 
πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η ημερομηνία 
της παστεριώσεως καθώς και η ημερομηνία 
λήξεως του προϊόντος. Στην προσφορά θα 
αναφέρεται η εμπορική επωνυμία του 
προσφερομένου είδους. τεμάχια  28 



5 

Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο 
γάλα.  
Η προμηθευόμενη φέτα (Π.Ο.Π.), θα πρέπει να 
είναι εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη υγρασία 
56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 
43%. Πρέπει να πληρεί - εκτός των άλλων - και τις 
απαραίτητες προδιαγραφές (ποιοτικά, 
οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά, 
κ.τ.λ.), σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. (άρθρ. 83, ενότητα 
Δ΄2α) και του Π.Δ.81/19-3-1993 (ΦΕΚ 36 Α΄): 
''Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης 
ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων'', 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 291/03.08.1993 (ΦΕΚ 130 Α΄): ''Τροποποίηση 
διατάξεων'' του Π.Δ.61/ 1993, ''Προϋποθέσεις και 
διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης 
ελαιολάδων'' (Α΄ 27) και του Π.Δ.81/1993 
''Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης 
ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων'' 
(Α΄36). Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, 
όπως: 
1. ''Φέτα'' - ''FETA''. 
2. ''Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης'' 
(Π.Ο.Π.). 
3. ''Τυρί''. 
4. ''Επωνυμία και έδρα παραγωγού - 
συσκευαστηρίου''. 
5. ''Βάρος περιεχομένου''. 
6. ''Ημερομηνία παραγωγής''. 
7. ''Στοιχεία ελέγχου'': 
1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας 
προέλευσης Φ.Ε. 
2. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας. 
3. Ημερομηνία παραγωγής. 
Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών 
ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην Παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ.81/93. Η φέτα 
θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή 
ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένη από 
αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει 
αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει 
τρίμματα, σκληρή. 
Η συσκευασία να είναι σε δοχεία κατάλληλα για 
τρόφιμα σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων να κιλά 176 



περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται 
μέσα σε αυτή. Να προέρχεται από τυροκομεία με 
αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί 
τον κώδικα HACCP. 

6 

Γραβιέρα  
Είναι σκληρό κίτρινο τυρί, παρασκευασμένο από 
πρόβειο ή μείγμα από πρόβειο και κατσικίσιο 
γάλα Α΄ ποιότητας. Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής 
ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 38% και 
λίπος υπολογισμένο σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 
40%. Θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή 
ωρίμανση, τουλάχιστον τριών (3) μηνών, θα είναι 
σκληρό, εύγεστο και θα είναι απαλλαγμένο από 
αντικανονικές οσμές, χωρίς να παρουσιάζει 
αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα πρέπει να 
πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές 
περί μικροβιολογικών τύπων σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, και τους όρους που 
προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές 
και κτηνιατρικές διατάξεις. 
Στη συσκευασία θα υπάρχει ένδειξη της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
 κιλά 20 

7 

Ημίσκληρο τυρί -τύπου Ζάρι σε συσκευασία 
400γρ  
 Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από  ελληνικό 
γάλα. Στη συσκευασία του, να αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α.Η επωνυμία και η έδρα του 
παραγωγού – συσκευαστή. 
β. Το βάρος του περιεχομένου.  
γ. Η ημερομηνία παραγωγής. 
δ. Η ημερομηνία λήξης  
Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη 
και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα 
ανεπιθύμητες οσμές. συσκευασία  146 

8 

Ημίσκληρο Κασέρι παραδοσιακό  
Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από  ελληνικό 
γάλα. Στη συσκευασία του, να αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α.Η επωνυμία και η έδρα του 
παραγωγού – συσκευαστή. 
β. Το βάρος του περιεχομένου.  
γ. Η ημερομηνία παραγωγής. 
δ. Η ημερομηνία λήξης  κιλά 30 



Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί 
πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι 
απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές. 

9 

Βούτυρο αγνό αγελαδινό σε συσκευασία των 
250γρ. 82% λιπαρά 
Αγνό φρέσκο βούτυρο από φρέσκο Ελληνικό 
αγελαδινό γάλα ημέρας. Στη συσκευασία του, να 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 
α. Η επωνυμία και η έδρα του 
παραγωγού – συσκευαστή. 
β. Το βάρος του περιεχομένου.  
γ. Η ημερομηνία παραγωγής. 
δ. Η ημερομηνία λήξης  
Τα λιπαρά του να είναι περίπου 82%   
 τεμάχια  30 

 
ΟΜΑΔΑ  7 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   

Τα  οπωρολαχανικά   θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε. 

Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι αρίστης ποιότητας, με βάση τις αγορονικές  διατάξεις   σύμφωνα 
με τους κανονισμούς και την  ισχύουσα  νομοθεσία. Θα  απορρίπτονται τα  άγουρα  ή τα  πολύ 
ώριμα και όσα  για οποιοδήποτε λόγο, κρίνονται από την επιτροπή ως ακατάλληλα ή 
χαρακτηρίζονται Β΄ ποιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην τιμή της αγοράς τους. Όλα τα είδη θα 
πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα, και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών 
ουσιών, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους, χωρίς 
υπολείμματα ή μυρωδιές φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και μεταλλαγμένα, σε κατάλληλη  
συσκευασία  και  εξωτερικά  της  συσκευασίας  θα  αναγράφεται  η προέλευση, σύμφωνα με τον 
κώδικα τροφίμων και ποτών και τις κείμενες διατάξεις. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Πατάτες  
 Εγχώριες  Α΄ ποιότητας  χωρίς μαύρα 
στίγματα χτυπήματα  γδαρσίματα  κιλά  1300 

2 
Κρεμμύδια ξερά 
  Εγχώρια   Α΄ ποιότητας   κιλά  300 

3 
Κρεμμυδάκια φρέσκα  
Εγχώρια   Α΄ ποιότητας   κιλά  10 

4 
Σκόρδα 
Εγχώρια   Α΄ ποιότητας   κιλά  4 

5 

Σπανάκι 
Εγχώρια   Α΄ ποιότητας    χωρίς ξένα 
σώματα.  κιλά  40 

6 Πράσα  κιλά  20 



Εγχώρια   Α΄ ποιότητας,  φρέσκα  χωρίς 
κιτρινίσματα , χτυπήματα , και 
στίγματα.      

7 

Πιπεριές για γέμισμα 
Εγχώριες    Α΄ ποιότητας   χωρίς 
χτυπήματα και καφέ στίγματα.     κιλά  50 

8 

Λεμόνια 
Εγχώρια  Α΄ ποιότητας   φρέσκα , 
ζουμερά  ομοιογενή χωρίς χτυπήματα, 
γδαρσίματα, και στίγματα.   κιλά  180 

9 

Μήλα 
Στάρκιν  Α΄ποιότητας εγχώρια  χωρίς 
χτυπήματα  γδαρσίματα  και στίγματα.  κιλά  500 

10 

Πορτοκάλια 
Α΄ ποιότητας  εγχώρια, φρέσκα 
ομοιογενή, ζουμερά κατάλληλα  προς 
βρώση, χωρίς  χτυπήματα.   κιλά  400 

11 

Μπανάνες 
Α΄ ποιότητας  φρέσκες  χωρίς 
χτυπήματα  γδαρσίματα και στίγματα.  κιλά  500 

12 

Αχλάδια  Κρυστάλλια  
Α΄ ποιότητας εγχώρια φρέσκα  ζουμερά  
ομοιογενή,  χωρίς χτυπήματα  
γδαρσίματα  και στίγματα.   κιλά  396 

13 

Πεπόνι 
Α΄ ποιότητας  εγχώριο, φρέσκο, χωρίς  
χτυπήματα, γδαρσίματα  και στίγματα  
σε κατάσταση κατάλληλη  προς  βρώση 
(ούτε άγουρα, ούτε υπερώριμα). κιλά  150 

14 

Καρπούζι  
Α΄ ποιότητας  εγχώριο φρέσκο  μέχρι 
10 κιλών χωρίς χτυπήματα  γδαρσίματα  
και στίγματα σε κατάσταση κατάλληλη  
προς βρώση  (ούτε άγουρα  ούτε 
υπερώριμα). κιλά  250 

15 

Κεράσια 
Α΄ ποιότητας  εγχώρια , φρέσκα, χωρίς  
χτυπήματα, γδαρσίματα  και στίγματα  
σε κατάσταση κατάλληλη  προς  βρώση 
(ούτε άγουρα, ούτε υπερώριμα). κιλά  9 

16 

Σταφύλια 
Α΄ ποιότητας  εγχώρια , φρέσκα, χωρίς  
χτυπήματα, γδαρσίματα  και στίγματα  
σε κατάσταση κατάλληλη  προς  βρώση 
(ούτε άγουρα, ούτε υπερώριμα). κιλά  9 

17 
Βερίκοκα 
Α΄ ποιότητας  εγχώρια, φρέσκα, χωρίς  κιλά  50 



χτυπήματα, γδαρσίματα  και στίγματα  
σε κατάσταση κατάλληλη  προς  βρώση 
(ούτε άγουρα, ούτε υπερώριμα). 

18 

Μαϊντανός ματσάκι  
Δέμα  100γρ. εγχώριος φρέσκος Α΄ 
Ποιότητος.  τεμάχια  60 

19 
Σέλινο  
Εγχώριος φρέσκος Α΄ Ποιότητος. κιλό  30 

20 

Καρότα 
Α΄ ποιότητας  εγχώρια , φρέσκα, χωρίς  
χτυπήματα, γδαρσίματα  και στίγματα  
σε κατάσταση κατάλληλη  προς  βρώση κιλό  130 

21 

Ντομάτες 
Α΄ ποιότητας  εγχώριες , φρέσκες, 
χωρίς  χτυπήματα, γδαρσίματα  και 
στίγματα  σε κατάσταση κατάλληλη  
προς  βρώση. κιλό  300 

22 

Αγγουράκια  
Α΄ ποιότητας  εγχώρια , φρέσκα, χωρίς  
χτυπήματα, γδαρσίματα  και στίγματα  
σε κατάσταση κατάλληλη  προς  βρώση τεμάχια  330 

23 

Μαρούλια  
Α΄ ποιότητας  εγχώρια ,  νωπά , 
τρυφερά  χωρίς στίγματα   κιλό  100 

24 

Λάχανα 
Α΄ ποιότητας  εγχώριο ,  νωπά , 
τρυφερά  χωρίς στίγματα   κιλά  200 

25 

Κολοκυθάκια 
Α΄ ποιότητας  εγχώρια ,  νωπά , 
τρυφερά  χωρίς στίγματα   κιλά  30 

26 

Μελιτζάνες φλάσκες 
Α΄ ποιότητας  εγχώριες ,  χωρίς 
χτυπήματα και καφέ στίγματα  κιλά  20 

27 

Φασολάκια φρέσκα 
Α΄ ποιότητας  εγχώριες ,  χωρίς 
χτυπήματα και καφέ στίγματα κιλά  10 

28 

Άνηθος ματσάκι 
Δέμα 100γρ.  εγχώριο φρέσκο Α΄ 
ποιότητας . τεμάχια  20 

29 

Μπρόκολα 
 Α΄ ποιότητας  εγχώρια ,  νωπά , 
τρυφερά  χωρίς στίγματα.   κιλά  30 

30 

Νεκταρίνια 
Α΄  ποιότητας εγχώρια φρέσκα   
ζουμερά ομοιογενή χωρίς χτυπήματα 
γδαρσίματα και στίγματα.  κιλά  30 



31 

Ροδάκινα  
Α΄  ποιότητας εγχώρια φρέσκα   
ζουμερά ομοιογενή χωρίς χτυπήματα 
γδαρσίματα και στίγματα. κιλά  30 

32 

Φράουλες  
Α΄  ποιότητας  εγχώριες  φρέσκες     
ομοιογενείς  χωρίς χτυπήματα 
γδαρσίματα και στίγματα. κιλά  70 

33 

Μανταρίνια  κλημεντίνες   
Α΄  ποιότητας  εγχώριες  φρέσκες     
ομοιογενείς  χωρίς χτυπήματα 
γδαρσίματα και στίγματα. κιλά  80 

34 

Κουνουπίδια  
Α΄  ποιότητας  εγχώρια  φρέσκα     
ομοιογενή  χωρίς χτυπήματα 
γδαρσίματα και στίγματα κιλά  20 

35 

Παντζάρια 
Α΄  ποιότητας  εγχώρια  φρέσκα     
ομοιογενή  χωρίς χτυπήματα 
γδαρσίματα και στίγματα κιλά  20 

 

ΟΜΑΔΑ 8  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    

1 Κρέας βοοειδές  νωπό Α΄ ποιότητας  
Κρέας - Νωπό εγχώριο 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 αξίας . 

Να έχουν σφαγιασθεί 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 

κιλά  150 



δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα 
 ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα Ταξινόμηση 
ζώου 
Κατηγορία: Α 
Ο Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2 

2 Κιμάς μόσχου Α΄ποιότητας  Κιμάς - Να 
προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας 
μόσχου σπάλα ή μπούτι Α΄ ποιότητας, να 
είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, 
όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, 
το οποίο θα 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. 

κιλά  296 

3 Χοιρινό νωπό Α΄ποιότητας Χοιρινό - 
Νωπό εγχώριο 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 αξίας . 
Να έχουν σφαγιασθεί 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 

 

κιλά  46 

4 Κοτόπουλο ολόκληρο Πουλερικά - Να 
είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής 
και του τύπου 70% χωρίς εντόσθια 
(συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αμάρα. Να 
προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα 
και να είναι καλής θρεπτικής αξίας να 
έχουν σφαγιαστεί  σε σύγχρονο και 
ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία 
πτηνοτροφείο. 

κιλά  300 

5 Αυγά μεσαίου μεγέθους  
Αυγά  - Τα αυγά να είναι ελευθέρας  

κιλά  3305 



βοσκής ή βιολογικά ΑΜ (Medium) 
μεσαίου βάρους από 53-63 γρ. Να είναι 
ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα 
από νόμιμα  λειτουργούντα ωοσκοπικά 
κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό 
αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Στη συσκευασία τους να υπάρχουν 
ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και 
βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία 
συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός 
αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και 
ημερομηνία λήξης. Η  παράδοση τους να 
γίνεται τρεις (3) ημέρες από την 
ημερομηνία ωοσκόπησης. 

 
ΟΜΑΔΑ 9  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    

1 Ψάρια –φρέσκα   κατά προτίμηση 
εγχώριας προέλευσης  
Φρέσκα κατά προτίμηση εγχώριας 
προέλευσης Α΄ποιότητας. Ο προμηθευτής 
απαιτείται να διαθέτει βεβαίωση της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια 
προέρχονται από καταχωρημένη 
ιχθυόσκαλα, καθώς επίσης και από 
κωδικό αριθμό Ε.Ε, ακόμη απαιτείται να 
αναφέρεται επί του τιμολογίου/δελτίου 
αποστολής η ζώνη αλίευσης και ο 
κωδικός της, η ονομασία και η 
προέλευση, τα ψάρια θα πρέπει να είναι 
φρέσκα, συσκευασμένα   σε   ισοθερμικά   
κιβώτια   μιας   χρήσης   καλυμμένα   με   
πάγο   και   να μεταφέρονται με ψυγείο το 
οποίο διαθέτει τις κατάλληλες άδειες και 
εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες του HACCP. Τα καθαρισμένα 
ψάρια (βάρους από 250-300 γρ/τεμ.) να 
έχουν ακέραιο το κεφάλι και τους 
οφθαλμούς τους, τα καθαρισμένα θα 
έχουν απολεπιστεί να τους έχουν 
αφαιρεθεί τα βράγχια και τα εντόσθια 

κιλά  295 



και να συνοδεύονται με τα απαραίτητα 
από το σύστημα HACCP έγγραφα 
(πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχου και 
ποιότητας). 

Νωπά.  Πρέπει  να  έχουν  αλιευθεί  το  
προηγούμενο  24ωρο  πριν  την  
παραλαβή  και  να πληρούν τις 
αγορανομικές διατάξεις καθώς και την 
κείμενη νομοθεσία και τον Κ.Τ.Π. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος 
όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα 
ψάρια παραδίδονται καθαρισμένα. Στο 
τιμολόγιο αναγράφεται το είδος του 
παραδιδόμενου ψαριού και η προέλευσή 
του. 

Μπακαλιάρος   και   Τσιπούρα     
Καθαρισμένο    φρέσκο,  αλιευμένο  μίας 
ημέρας, αρίστης ποιότητας. Το δέρμα 
τους θα είναι λείο, στιλπνό και σφριγηλό 
τα μάτια θα είναι γυαλιστερά. Όλα τα 
ψάρια θα έχουν τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που  
υπάρχουν  έστω  και  λίγα  ψάρια  που  
δεν  τηρούν  τις  προδιαγραφές,  η 
παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό 
της. Αν είναι ιχθυοτροφείου θα πρέπει να 
προέρχονται από εγκεκριμένη 
εγκατάσταση με HACCP καθώς επίσης και 
Κ.Α.Κ.Ε. ( Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής 
Έγκρισης). Μπακαλιάρος θα έχει βάρος 
150 γρ. περίπου και η τσιπούρα περίπου 
200-300 γρ. 

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Άρτος ολικής άλεσης Α΄ποιότητας 
0,500γρ. 
Άρτος - να είναι πολυτελείας Α΄ 
ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να 
είναι από 500 γραμμάρια (καθαρό). Ο 
άρτος πρέπει να είναι  ολικής αλέσεως  
παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον τεμάχια 2000 



κλιβανισμό του, δικαιολογημένης της 
νομίμου απομείωσης. Πρέπει να είναι 
καλά ψημένος και να έχει την κανονική 
υγρασία του. 

2 

Κουλούρια σουσαμένια ολικής άλεσης -
βάρους 50γρ 
Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές 
ουσίες. Το ψήσιμο του άρτου και των 
αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι 
κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη την 
επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται 
την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα 
προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας και να 
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις. τεμάχια 600 

3 

Σταφιδόψωμο  ολικής άλεσης -βάρους 
60γρ 
Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές 
ουσίες. Το ψήσιμο του άρτου και των 
αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι 
κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη την 
επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται 
την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα 
προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας και να 
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις. τεμάχια 300 

4 

Ελαιόψωμα ολικής άλεσης -βάρους 60γρ 
Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές 
ουσίες. Το ψήσιμο του άρτου και των 
αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι 
κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη την 
επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται 
την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα 
προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας και να 
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις. τεμάχια 300 

5 

Τσουρέκι-βάρους 500γρ 
Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα 
φρέσκο, βούτυρο, νωπά ολόκληρα αυγά, 
φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη), 
λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και 
αλεύρι Α΄ ποιότητας. Το ψήσιμο του 
άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει 
να είναι κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη 
την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να 
γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τεμάχια 44 



τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας και να 
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις.  

6 

Τυροπιτάκια  κουρού του κιλού με τυρί 
φέτα 
Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι 
καλά ψημένα και να έχουν την κανονική 
και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά 
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να 
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία 
μέρα πριν την παράδοσή τους. κιλά  90 

7 

Λαγάνες πολυτελείας  750 γρ.σε 
κλασσικό σχήμα λαγάνας 
Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι 
καλά ψημένα και να έχουν την κανονική 
και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά 
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να 
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία 
μέρα πριν την παράδοσή τους. τεμάχια 19 

 
Ομάδα 11  ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)  ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Χαρτί υγείας -40 τεμαχίων Α' ποιότητας   
Χαρτί υγείας 130 γρ πακέτο 40 ρολών  Α΄ 
ποιότητας λευκό   από 100% χαρτομάζα 
χημικός μηχανικός πολτός ( σε 
συσκευασία  των 40 τεμαχίων) με 
πιστοποίηση  ISO 9001  συσκευασία  60 

2 

Χαρτί ρολό κουζίνας -επαγγελματικό σε 
συσκευασία  4.850 γρ.Α΄ποιότητας  
Χαρτί βιομηχανικό περίπου 5 κιλών σε 
μεγάλης ανθεκτικότητας  και όγκου 
βιομηχανικό  ιδανικό για επιφάνειες 
εργασίας και καθαρισμό  μηχανημάτων . 
Είναι ανθεκτικό  και υπεραπορροφητικό  
στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό  και  
παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια  και 
να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες –
βάσεις. τεμάχια  7 



3 

Χαρτί ρολό κουζίνας- Α΄ποιότητας 
επαγγελματικό  σε συσκευασία 6Χ 1KG 
το κιβώτιο 
Χαρτί κουζίνας άριστης ποιότητας  από 
100% λευκασμένο χημικό πολτό  σε 
κατάλληλη πλαστική  συσκευασία 6τεμ Χ 
1κιλό . Στη συσκευασία να αναγράφονται  
όλα τα σχετικά  στοιχεία και η προέλευση  
και να είναι πιστοποιημένα με  ISO   Συσκευασία  60 

4 

Χαρτοπετσέτες -λευκές  ενδ. 
Διαστ.30Χ30  των 50 τεμαχίων ανά 
πακέτο 
Χαρτοπετσέτες  άριστης ποιότητας 
απαλές απορροφητικές ανθεκτικές από 
λευκασμένο  χημικό πολτό. Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική συσκευασία ων 
50 τεμαχίων ανά πακέτο   διαστάσεων 
30Χ30.  πακέτο  60 

5 

Χαρτοπετσέτες -λευκές εστιατορίου των 
560 τεμαχίων ανά πακέτο 
Χαρτοπετσέτες  άριστης ποιότητας 
απαλές απορροφητικές ανθεκτικές από 
λευκασμένο  χημικό πολτό. Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . πακέτο  4 

6 

Χειροπετσέτα Ζικ -ζακ λευκή 4.000 
τεμαχίων 
Χειροπετσέτες ζικ-ζακ  λευκές δίφυλλες 
αντοχής 4.000 διπλά φύλλα ανα κιβώτιο 
σε συσκευασίες (20Χ200τεμ) 
 συσκευασία  40 

7 

Σάκοι απορριμάτων μαύροι του κιλού 
διαστάσεων 70Χ80 
Πλαστικές  σακούλες απορριμμάτων από 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής 
αντοχής  χρώματος μαύρου . Διαστάσεις 
70 Χ80 εκατοστά.  κιλό 50 

8 

Σάκοι απορριμάτων  με κορδόνι  
μεσαίου μεγέθους(ενδ.διαστ.52 Χ 75εκ), 
πακέτο 10 τεμαχίων. 
Πλαστικές  σακούλες απορριμμάτων από 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής 
αντοχής   διαφόρων χρωμάτων   με  
κορδόνι μεσαίου μεγέθους.   πακέτο  145 

9 

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 
45Χ56 για καλαθάκια σε ρολό των 20 
τεμαχίων  
 Πλαστικές  σακούλες  απορριμμάτων από ρολό  134 



πρωτογενές  πολυαιθυλένιο υλικό 
υψηλής αντοχής  με αστεροειδές κλείσιμο 
στο πάτο. Διαστάσεις  45Χ56.  

10 

Σακούλες διατήρησης τροφίμων 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 
διαστάσεων 30Χ43 
 Σακούλες διατήρησης τροφίμων  σε 
συσκευασία 50 τεμαχίων, κατάλληλες για 
τη διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο. 
Να είναι από υλικό αδρανές ώστε να 
αποκλείεται η μεταφορά 
ουσιών στα τρόφιμα σε ποσότητες 
τέτοιες που θέτουν σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν 
απαράδεκτες τροποποιήσεις στην 
σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. συσκευασία  40 

11 

Σακούλες διατήρησης τροφίμων 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 
διαστάσεων 28Χ36. 
Σακούλες διατήρησης τροφίμων  σε 
συσκευασία 50 τεμαχίων διαστάσεων 28 
Χ 36 εκ , κατάλληλες για τη 
διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο. Να 
είναι από υλικό αδρανές ώστε να 
αποκλείεται η μεταφορά ουσιών στα 
τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που 
θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή 
επιφέρουν απαράδεκτες τροποποιήσεις 
στην σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
τους. συσκευασία  10 

12 

Σακούλες διατήρησης τροφίμων 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 
διαστάσεων 17χ27 
Σακούλες διατήρησης τροφίμων  σε 
συσκευασία 50 τεμαχίων διαστάσεων 17 
Χ 27 εκ , κατάλληλες για τη 
διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο. Να 
είναι από υλικό αδρανές ώστε να 
αποκλείεται η μεταφορά ουσιών στα 
τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που 
θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή 
επιφέρουν απαράδεκτες τροποποιήσεις 
στην σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
τους. συσκευασία  10 



13 

Σακούλες φύλαξης χαλιών  διαφόρων 
διαστάσεων  
Σακούλες από πρωτογενές πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας , εξαιρετικής αντοχής 
ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων όπως 
σκισίματα, ανομοιομορφία κλπ. 
διαφόρων μεγεθών  για την φύλαξη 
χαλιών.  τεμάχια  6 

14 

Απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων 
υγρό  35 μεζούρες   
 Απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων  
ευρείας κατανάλωσης σε υγρή μορφή με 
35 μεζούρες. Με απόδοση σε 
θερμοκρασία  πλύσης από 40 βαθμούς 
κελσίου και πιστοποιητικό  ISO. Να μην 
μένουν κατάλοιπα στα ρούχα  και τις 
συσκευές. Δεν πρέπει να βλάπτει το 
περιβάλλον  να μην δημιουργεί 
αλλεργικές ή δερματικές  ή  άλλες 
παθήσεις  στα   παιδιά  που 
χρησιμοποιούν τα ρούχα. Εξωτερικά της 
συσκευασίας  να είναι γραμμένα, το 
βάρος τα στοιχεία του απορρυπαντικού , 
η δοσολογία η προέλευση  και ο αριθμός 
εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του 
Κράτους.   τεμάχια  20 

    
15 

Απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων  
υγρό 40 μεζούρες για μωρά -βρέφη  
Απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων  
ευρείας κατανάλωσης σε υγρή μορφή με  
40 μεζούρες. Με απόδοση σε 
θερμοκρασία  πλύσης από 40 βαθμούς 
κελσίου και πιστοποιητικό  ISO. Να μην 
μένουν κατάλοιπα στα ρούχα  και τις 
συσκευές. Δεν πρέπει να βλάπτει το 
περιβάλλον  να μην δημιουργεί 
αλλεργικές ή δερματικές  ή  άλλες 
παθήσεις  στα  βρέφη. Εξωτερικά της 
συσκευασίας  να είναι γραμμένα , το 
βάρος τα στοιχεία του απορρυπαντικού , 
η δοσολογία η προέλευση  και ο αριθμός 
εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του 
Κράτους.   τεμάχια  5 



16 

Απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων σε 
σκόνη σε συσκευασία των 20 κιλών  
Απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων  
ευρείας κατανάλωσης σε  σκόνη  σε 
συσκευασία 20 κιλών  . Με απόδοση σε 
θερμοκρασία  πλύσης από 40 βαθμούς 
κελσίου και πιστοποιητικό  ISO. Να μην 
μένουν κατάλοιπα στα ρούχα  και τις 
συσκευές. Δεν πρέπει να βλάπτει το 
περιβάλλον  να μην δημιουργεί 
αλλεργικές ή δερματικές  ή  άλλες 
παθήσεις  στα  βρέφη. Εξωτερικά της 
συσκευασίας  να είναι γραμμένα , το 
βάρος τα στοιχεία του απορρυπαντικού , 
η δοσολογία η προέλευση  και ο αριθμός 
εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του 
Κράτους.   τεμάχια  2 

17 

Σκόνη καθαρισμού αλάτων για 
πλυντήριο ρούχων σε συσκευασία των 
950γρ(ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ) 
Αφαιρετικό αλάτων  πλυντηρίων  ρούχων 
σε μορφή σκόνης σε συσκευασία 950 γρ. 
Να προστατεύει  το πλυντήριο ρούχων  
από συσσώρευση αλάτων . Εξωτερικά της 
συσκευασίας   να αναγράφονται η 
δοσολογία , οι οδηγίες χρήσεις , η 
προέλευση  ο αριθμός ειδικής αδείας 
αρμόδιας αρχής και ο αριθμός 
καταχώρησης του ΓΧΚ τεμάχια  6 

18 

Λευκαντική σκόνη ρούχων σε 
συσκευασία των 60γρ. 
Υπερλευκαντικό σε σκόνη. Με ενισχυμένη 
σύνθεσή με  ενεργό οξυγόνο, που 
περιέχει, απομακρύνει τέλεια, ακόμα και 
τους δύσκολους λιπαρούς λεκέδες, και 
χαρίζει στα ρούχα αξεπέραστη λευκότητα 
και λάμψη, και στις πιο χαμηλές 
θερμοκρασίες 30°C (τύπου εύρηκα). τεμάχια  30 

19 

Υγρό λεκέδων 450ml 
Υγρό λεκέδων σε μορφή σπρέι με 
ψεκασμό να  στοχεύει απ’ ευθείας στο 
λεκέ και τον εξαφανίζει με μια κίνηση, 
πριν ακόμη αρχίσει ή πλύση. Με  
ιδιαίτερη σύνθεσή που  διασπά εύκολα 
και γρήγορα και τους πιο δύσκολους ή και 
ξεραμένους λεκέδες.  
 τεμάχια  6 



20 

Μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων 
συσκευασία των 3λίτρων  
Να  αποτρέπει την ανάπτυξη  στατικού 
ηλεκτρισμού  σε συνθετικά υφάσματα  
και να εμποδίζει την ανάμιξη των ινών 
των υφασμάτων . Να περιέχει 
βιοαποικοδομήσιμα άλατα 
τεταρτοταγούς αμμωνίου με προσθήκη 
αρώματος το οποίο αφήνει μια ευχάριστη 
μυρωδιά στον ιματισμό. Κατάλληλο για 
όλους σχεδόν τους τύπους υφασμάτων. τεμάχια  15 

21 

Λαμπρυντικό πλυντηρίων πιάτων υγρό 
σε συσκευασία των 5λίτρων  
Συμπυκνωμένο αποτελούμενο από μίγμα 
τασιενεργών με οργανικό οξύ με ελαφριά 
όξινο ph 4-5.Κατάλληλο για σκληρά νερά 
να επιτυγχάνει άριστη  διαβροχή των 
επιφανειών και  ιδανικό για ουροποίηση 
των αλκαλικών υπολειμμάτων του 
απορρυπαντικού, Φιλικό με το 
περιβάλλον  και τον χρήστη. Σε 
συνδυασμό με το απορρυπαντικό να δίνει 
καλύτερο αποτέλεσμα καθαρότητας 
χωρίς στίγματα και οσμές .  τεμάχια  10 

22 

Αλάτι πλυντηρίων πιάτων σκόνη σε 
συσκευασία των 2,5 κιλών.  
Αφαιρετικό αλάτων  πλυντηρίων  πιάτων  
σε μορφή σκόνης σε συσκευασία 2,5 
κιλών. Να προστατεύει  το πλυντήριο  
πιάτων   από συσσώρευση αλάτων . 
Εξωτερικά της συσκευασίας   να 
αναγράφονται η δοσολογία, οι οδηγίες 
χρήσεις, η προέλευση  ο αριθμός ειδικής 
αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός 
καταχώρησης του ΓΧΚ. τεμάχια  10 

23 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε 
συσκευασία 4 λίτρων.    
 Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο  
ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική 
αγορά σε συσκευασία 4 λίτρων.   Θα 
περιέχει 15-30% ανιονικά τασιενεργά και 
λιγότερα από 5% μη ιονικά.  τεμάχια  35 

24 

Απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων -
ταμπλέτες σε συσκευασία  28 τεμαχίων.  
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 
άριστης ποιότητας σε μορφή ταμπλέτας. 
Τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία συσκευασία  20 



των 28 τεμαχίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται το βάρος 
τα συστατικά  η προέλευση οι οδηγίες 
χρήσης ο αριθμός καταχώρησης του ΓΧΚ.    

25 

Απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων -
υγρό παχύρευστο σε συσκευασία 4 
λίτρων  
 Απορρυπαντικό πλυντηρίων  πιάτων  
άριστης ποιότητας  σε μορφή 
παχύρευστου υγρού. Σε πλαστικό μπιτόνι  
βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά του 
μπιτονιού να αναγράφονται  το βάρος τα 
συστατικά η προέλευση, οδηγίες χρήσης  
και προφύλαξης   ο αριθμός άδειας 
λειτουργίας του εργοστασίου.   τεμάχια  20 

26 

Χλωρίνη παχύρευστη (απολυμαντική ) 
σε συσκευασία των 1.250 γρ 
Περιέχει λιγότερο από 5%  μη ιονικά 
λευκαντικές ουσίες και άρωμα λεμόνι  
λευκαντικό  και απολυμαντικό διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου   3-6% σε ενεργό 
χλώριο να έχει το δυνατόν  ευχάριστη και 
διακριτική οσμή να αναγράφεται η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης 
η συσκευασία  να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσεως οδηγίες προφύλαξης και 
αρ. άδειας  κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. τεμάχια  100 

27 

Χλωρίνη παχύρευστη (απολυμαντική ) 
σε συσκευασία των 4λίτρων 
Παχύρευστο  απολυμαντικό υγρό ειδών 
υγιεινής με βάση το χλώριο (διάλυμα 
υποχλωριώδες νατρίου 3,5 -5%) το οποίο 
να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά  
λιγότερα από 5%   (ως 4 λίτρα)  
κατάλληλο για γενικό καθαρισμό 
απολύμανση και λεύκανση.  
 τεμάχια  25 

28 

Υγρό γενικού καθαρισμού αρωματικό  -
απολυμαντικό χωρίς χλώριο σε 
συσκευασία 1 λίτρου 
 Να  περιέχει επιφανειοδραστικά 
λιγότερο από 5%  φωσφορικά άλατα 5-
15% . Να μην επηρεάζει τα χρώματα και 
να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι 
βιοαποικοδομίσημες. Κατάλληλο για 
επιφάνειες  από ξύλο πλαστικό τεμάχια  63 



ανοξείδωτο φορμάικες πλακάκια 
δαπέδου  μάρμαρα τοίχους να μην 
χρειάζεται ξέβγαλμα. Τα προϊόντα να 
είναι επώνυμα ευρέως διαδεδομένα στην 
αγορά σε συσκευασία 1 λίτρου.  

29 

Υγρό γενικού καθαρισμού αρωματικό σε 
συσκευασία 4 λίτρων  
Διαλυμένο  1/100 σε  διάφορα  αρώματα 
για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα 
κατάλληλο για καθημερινή χρήση  χωρίς 
ξέβγαλμα να περιέχει  ενεργά 
επιφανειακά δραστικά  λιγότερα από 5%  
φωσφωρικά  άλατα 5-15% και να είναι 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.  τεμάχια  50 

30 

Υγρό για τζάμια σε συσκευασία των 4 
λίτρων  
Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο  
ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 
αγορά  σε συσκευασία  4 λίτρων . 
Περιέχει ανιόντα τασιενεργά λιγότερα 
του 5% . Να περιέχει επιφανειοδραστικά 
να περιέχει    οργανικό διαλύτη και η 
ειδική του σύνθεση  να βοηθά τον 
καθαρισμό  και να μην  αφήνει θάμπωμα  
μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα η 
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσεως  οδηγίες προφύλαξης 
και αρ. αδείας κυκλοφορίας του 
προϊόντος  σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.    τεμάχια  25 

31 

Καθαριστική κρέμα για όλες τις 
επιφάνειες σε συσκευασία 500ml 
Κρέμα  παχύρευστη  φιλική προς το 
δέρμα δεν χαράζει τις επιφάνειες σε 
πλαστική συσκευασία 500ml. τεμάχια  35 

32 

Καθαριστικό κατά του λίπους για εστίες 
και φούρνους κουζίνας με ψεκαστήρα 
500μλ 
Σπρέι αφρού για τον καθαρισμό φούρνων 
και καμμένων λιπών σε συσκ.  0,500 
λίτρου. τεμάχια  20 

33 

Υγρό καθαρισμού αλάτων με 
ψεκαστήρα 750ml 
Σπρέι καθαρισμού αλάτων  σε 
συσκευασία 750ml. Να διαλύει αμέσως 
άλατα, πουρί και τα υπολείμματα 
σαπουνιού που επικάθονται στα είδη τεμάχια  35 



υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα 
ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, 
ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. 
Να φέρει σήμανση CE & να είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές 
που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 
ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει 
συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 89/542 της 
ευρωπαϊκής ένωσης. 

34 

Μπλόκ -για το καζανάκι της τουαλέτας 
σε συσκευασία του 1 Χ55ml ή σε 
συσκευασία δυο (2)Χ80gr τεμαχίων 
σαπουνάκι    συσκευασία  10 

35 

Άκουα φόρτε (κεζάπ) σε συσκευασία 
0,450 ml. 
 Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% 
450 γρ.  τεμάχια  55 

36 

Απολυμαντικό υγρό τουαλέτας σε 
συσκευασία των 0,750ml. 
Υγρό   τουαλέτας  παχύρευστο  ή gel  
απολυμαντικό βάρους 750 ml  που να 
καθαρίζει , να απολυμαίνει και να 
αρωματίζει  με αναγραφόμενα εξωτερικά 
του μπουκαλιού τα  συστατικά, οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό 
ειδικής άδειας αρμόδιας αρχής.   τεμάχια  70 

37 

Πιγκάλ τουαλέτας  πλαστικό  
Πιγκάλ  πλαστικό κλειστού τύπου  σε 
διάφορα χρώματα  τεμάχιο 12 

38 Βούρτσα για πιγκάλ πλαστική τεμάχιο 10 

39 

Υγρό κρεμοσάπουνο  απολυμαντικό - σε 
συσκευασία των 4 λίτρων   
Υγρό   σαπούνι χεριών  άριστης 
ποιότητας, απολυμαντικό  βάρους 4 
λίτρων φιλικό προς το περιβάλλον. 
Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό 
μπιτόνι. Εξωτερικά της συσκευασίας  να 
αναγράφονται τα συστατικά  το βάρος η 
προέλευση  και οι προφυλάξεις.   τεμάχια  20 

40 

Υγρό κρεμοσάπουνο - σε συσκευασία 
των 4 λίτρων 
Υγρό   σαπούνι χεριών  άριστης 
ποιότητας,  αρωματικό  βάρους 4 λίτρων 
φιλικό προς το περιβάλλον. 
Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό τεμάχια  30 



μπιτόνι. Εξωτερικά της συσκευασίας  να 
αναγράφονται τα συστατικά  το βάρος η 
προέλευση  και οι προφυλάξεις.   

41 

Απορροφητική πετσέτα (τύπου vitex)σε 
συσκευασία του 1τεμαχίου διαστάσεων 
20Χ30εκ. 
Πανάκια γενικού καθαρισμού  τύπου 
(wettex)  άριστης ποιότητας  
υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά 
κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια 
ψυγεία τοίχους πλακάκια εμαγιέ είδη 
υγιεινής.    
 τεμάχια  50 

42 

Γάντια κουζίνας -λαστιχένια (Νο7,5-8)  
Γάντια καθαρισμού γενικής χρήσης  
άριστης ποιότητος  αντιαλλεργικά μη 
τοξικά ανθεκτικά ελαστικά από φυσικό  
ελαστικό με βαμβακερή φόρδα. Ζεύγος 
μεσαίου μεγέθους  νο (7-7,5). 
Τυποποιημένα σε πλαστική σακουλίτσα  
ανά ζεύγος. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται οδηγίες χρήσης η 
προέλευση και οι διαστάσεις.    
 τεμάχια  24 

43 

Γάντια μιας χρήσεως  σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων νιτριλίου.  
Γάντια  από ελαστικό νιτρίλιο χωρίς λάτεξ 
και πούδρα.  Να διαθέτουν υψηλή  
ελαστικότητα και να είναι 
κατασκευασμένα χωρίς ραφές  για να 
είναι ανθεκτικά και ασφαλή. Να φέρουν 
σήμανση  CE .   
 συσκευασία  100 

44 

Αποφρακτικό υγρό -σε συσκευασία του 
1 λίτρου. 
Εξωτερικά της συσκευασίας  να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες 
χρήσης  προφύλαξης  και αριθμός 
καταχώρησης   του ΓΧΚ. τεμάχια  10 

45 

Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα σε 
συσκευασία του 1 τεμαχίου διαστάσεων 
12Χ6εκ 
 Σφουγγάρι  με συνθετικό συρματάκι  
άριστη ποιότητας  για πιάτα ή ποτήρια 
κλπ. να είναι υπεραπορροφητικό να 
καθαρίζει και να έχει αντιβακτηριδιακή 
προστασία στον σπόγγο, υδρόφιλο. τεμάχια  150 



Τυποποιημένο κατάλληλα  σε πλαστικό 
σακουλάκι.  

46 

Απολυμαντικό υγρό επιφανειών 
κουζίνας σε συσκευασία  1 lt. 
Υγρό απολυμαντικό, πεδίο εφαρμογής 
του ο καθαρισμός και η απολύμανση 
επιφανειών σε μαγειρεία, κουζίνες και 
χώρους προετοιμασίας τροφίμων. Ένα 
προϊόν συμπυκνωμένο απολυμαντικό. Θα 
περιέχει ως βασικά απολυμαντικά 
συστατικά τα τεταρτοταγή άλατα 
αμμωνίου (κατιονικά επιφανειακά 
απορρυπαντικά) και την γλυοξάλη 
(αιθανεδιάλη). Τα τεταρτοταγή άλατα 
αμμωνίου δρουν συνδυαστικά με το 
φορμικό οξύ για αύξηση της 
απορρυπαντικής ιδιότητας. Το προϊόν 
μπορεί να είναι εντελώς άοσμο ή με 
διακριτικό άρωμα αλλά θα είναι 
τουλάχιστον ευχάριστο στην εφαρμογή. 
Σε συσκευασία του 1 lt. τεμάχια  15 

47 

Σύρμα  κουζίνας  σγουρό χοντρό 
μεταλλικό και χάλκινο     
Σύρμα   χάλκινο για καθαρισμός  
μαγειρικών σκευών  σε συσκευασία του 
ενός τεμαχίου.  συσκευασία  19 

48 

Σύρμα πιάτων -ψιλό χρυσό  και 
ανοξείδωτο σε συσκευασία 1 τεμαχίων   
Σύρμα  για το νεροχύτη, καλής ποιότητας 
για καθαρισμό γενικής χρήσης 
(κουλούρα). τεμάχια  21 

49 

Αλουμινόχαρτο (επαγγελματικής 
χρήσης) σε  συσκευασία του 1 κιλού- 
100m  
Αλουμινόχαρτο άριστης ποιότητας  από 
καθαρό αλουμίνιο κατάλληλο να διατηρεί  
τρόφιμα φρέσκα και υγιεινά. Μήκους  
100μέτρων.Τυποποιημένο σε  χάρτινο 
κουτί  που εξωτερικά να αναγράφονται 
οδηγίες χρήσης η προέλευση και οι 
διαστάσεις  τεμάχια  20 

50 

Μεμβράνη τροφίμων -επαγγελματική 
συσκευασία   των 200 μέτρων.  
Μεμβράνη πλαστική 200 μέτρων 
κατάλληλη να διατηρεί τρόφιμα, 
τυποποιημένη σε χάρτινο κουτί  που τεμάχια  15 



εξωτερικά αναγράφονται οδηγίες χρήσης 
η προέλευση και οι διαστάσεις.  

51 

Λαδόκολλα φούρνου -διαστάσεων 
35x50 χύμα (επαγγελματικής χρήσης ) 
Λαδόκολλα κατάλληλη να τοποθετείται το 
τρόφιμο. Τυποποιημένο σε χάρτινο κουτί  
που εξωτερικά αναγράφονται οδηγίες 
χρήσης η προέλευση και οι διαστάσεις.    κιλά   30 

52 

Φαράσι πλαστικό με κοντάρι  
Ορθοστατικό φαράσι επαγγελματικού 
καθαρισμού. Φαράσι κατασκευασμένο 
από ανθεκτικό πλαστικό μεγάλο, πολύ 
ανθεκτικό με κοντάρι άθραυστο για 
επαγγελματική χρήση. Το φαράσι είναι 
απαραίτητο για τον καθαρισμό ανοιχτών 
χώρων κήπων, πεζοδρομίων ή χώρους 
μεγάλης επισκεψιμότητας κλπ. τεμάχια  10 

53 

Ανταλλακτικό σκούπας  
Σκούπα εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων  από πλαστικό υψηλής αντοχής 
που να μην μαδάει  και να σκουπίζει 
γρήγορα  και ομοιόμορφα χωρίς να 
αφήνει ίχνη λόγω του μεγέθους και της 
πυκνότητας των ινών της. τεμάχια  12 

54 

Κοντάρι  μεταλλικό (για σκούπα ή  απλή 
σφουγγαρίστρα)  
Κοντάρι  αλουμινίου κατάλληλο για 
οικιακή  σφουγγαρίστρα και σκούπα  inox   
βιδωτό με διάφορα σπειρώματα.  τεμάχια  20 

55 

Ξαραχνιάστρα -πτυσσόμενη με κοντάρι 
1,5 μ. 
Ξαραχνιάστρα  οβάλ με πτυσσόμενο 
κοντάρι  ύψους περίπου 1,5μ και άνω.  τεμάχια  6 

56 

Πάνες βρεφικές unisex σε συσκευασία 
των 50 τεμαχίων 
Πάνες αλλαγής βρεφών διαφόρων 
διαστάσεων. Θα πρέπει να έχουν απαλή 
υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να είναι 
απορροφητικές χάρη σε εξελιγμένο 
σύστημα κατανομής της υγρασίας στην 
πάνα, ενώ θα πρέπει να διατηρούν τα 
μωρά στεγνά για περισσότερη ώρα. Θα 
έχουν μελετημένο σχήμα contoured που 
αγκαλιάζει τρυφερά το κορμάκι του 
μωρού, ενώ θα πρέπει να έχει ενισχυμένο 
στρώμα ειδικού απορροφητικού υλικού τεμάχια  20 



Ultra Dry που θα απορροφά την υγρασία 
και θα την κρατά μακριά από το 
ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Με ειδικά 
μελετημένα λαστιχάκια που θα 
εφαρμόζουν τέλεια στο κορμάκι του 
μωρού, χωρίς να το σφίγγουν και να το 
πληγώνουν. 

57 

Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊόν 
100% σε συσκευασία 72 φύλλων 
Εξωτερικά της συσκευασίας  να 
αναγράφονται  τα συστατικά και η 
προέλευση  τεμάχια  250 

58 

Facial χαρτομάντηλα -            (2 ply) σε 
συσκευασία των 150 τεμαχίων   
 Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα 
ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε  
συσκευασία  των 150 τεμαχίων.  συσκευασία  60 

59 

Αφρόλουτρο παιδικό σε μπουκάλι  750 
ml 
Αφρόλουτρο  κατάλληλο για  παιδιά και 
βρέφη  σε μορφή παχύρευστου  υγρού. 
Σε πλαστικό μπουκάλι   βάρους 750 ml . 
Εξωτερικά του μπουκαλιού  να 
αναγράφονται το βάρος  τα συστατικά  η 
προέλευση  οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης , ο αριθμός ειδικής αδείας  
και ο αριθμός καταχώρησης του ΓΧΚ .    τεμάχια  10 

60 

Σκούπες με χόρτο  για αυλή με κοντάρι  
Σκούπα  χόρτου με κοντάρι ξύλινο με 
πέντε ραφές  σταθεροποίησης του χόρτου   
κατάλληλη για σκούπισμα φύλλων 
σκουπιδιών κ.α.  τεμάχια  6 

61 

Κοντάρι μεταλλικό με πάσσα για 
επαγγελματική σφουγγαρίστρα     
Κοντάρι  αλουμινίου κατάλληλο για  
επαγγελματική  σφουγγαρίστρα . Να 
προσαρμόζεται απόλυτα στο 
ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα .  τεμάχια 12 

62 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας -απλή  
Οικιακή σφουγγαρίστρα  200γρ βιδωτή 
τύπου wettex  από βισκόζη και 
πολυεστέρα με αντοχή στα   
 Αλκαλικά και όξινα καθαριστικά .Να μην 
αφήνει χνούδι  κατά τη χρήση της και  να 
έχει μεγάλη  απορροφητικότητα .  
 τεμάχια  60 



63 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
επαγγελματικής  (400γρ περίπου) 
Επαγγελματική σφουγγαρίστρα  
(ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από 
πρωτογενή νήματα  με εξαιρετική αντοχή  
στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να 
μην αφήνει χνούδι  κατά τη χρήση της  
και να έχει  τεμάχια  8 

64 

Κεφαλή  επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας   Κάλυκας για 
επαγγελματικές   σφουγγαρίστρες 
πλαστικός εύκολος στη χρήση   και με 
πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα  . Να 
ταιριάζει απόλυτα   στην επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα και σ το κοντάρι της 
(Δαγκάνα) τεμάχια  6 

65 

Σετ σφουγγαρίσματος τροχήλατο 
επαγγελματικό με μονό κουβά 25lit 
επαγγελματικό και στίφτη 
 Επαγγελματικό σετ σφουγγαρίσματος 
πλήρες  που να περιλαμβάνει καρότσι με 
μεταλλικό  πλαίσιο για διευκόλυνση 
μετακίνησης καροτσιού αποσπώμενο 
μονό κουβά  χωρητικότητας 25 λίτρων και 
στυπτικό μηχανισμό μες διπλές σιαγόνες 
και χερούλι αλουμινίου που δεν 
σκουριάζει.   τεμάχια  5 

66 

 Πρέσα πλαστική με χερούλι αλουμινίου 
για επαγγελματικό  καρότσι 
σφουγγαρίσματος 
 Στυπτικός μηχανισμός   με διπλές 
σιαγόνες και χερούλι αλουμινίου  που δεν 
σκουριάζει .  τεμάχια  3 

67 

Παρκετέζα με κοντάρι  80cm κομπλέ 
Παρκετέζα κόκκινου χρώματος  
βαμβακερό νήμα που απορροφά την 
σκόνη και τα χνούδια. Συνθετικό ύφασμα 
για να μην μπαίνει στο πλύσιμο . Να 
χρησιμοποιείται στεγνή και με λάδι 
γυαλίσματος. Να πλένεται στο πλυντήριο. 
Με ανοξείδωτα σύρματα π ου δεν 
σκουριάζουν και εύκολης αποχώρησης 
των συρμάτων της βάσης από την 
παρκετέζα. Ιδανική για οικιακή χρήση.  τεμάχια  3 

68 

Κουβάς σφουγγαρίσματος  πλαστικός 
επαγγελματικός -για καροτσάκι   
Κατασκευασμένος από πρωτογενές τεμάχια  6 



πλαστικό μεγάλης αντοχής. Εργονομικά 
σχεδιασμένη λαβή.    

69 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός . 
Κατασκευασμένος από πρωτογενές 
πλαστικό μεγάλης αντοχής. Εργονομικά 
σχεδιασμένη λαβή.    τεμάχια  8 

70 

Φιάλη βουτανίου  
 Φιαλάκι υγραερίου  άριστης ποιότητας  
100% βουτάνιο  190 γρ τύπου 200 και να 
κατασκευάζεται  σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 417. Να έχει σταθερή φλόγα και 
ιδανική για καύση.  τεμάχια  1 

71 

Φιαλίδια βουτανίου  -τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ  
Φιάλη 450γρ  βουτανίου  τύπου ΕΛ 
ΓΚΡΕΚΟ  με βαλβίδα ασφαλείας. 
Με προδιαγραφές ISO και πιστοποίηση 
CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης. τεμάχια  15 

72 

Καμινέτο  τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ  
Καμινέτο με φιαλίδιο ασφαλείας  Με ισχύ 
περίπου 1500 watt . 
Με εύκολο σύστημα σύνδεσης .  τεμάχια  4 

73 

Φιαλίδια βουτανίου -τύπου Gamping 
Φιαλίδιο 190γρ. μιάς χρήσης από πρώτης 
ποιότητας Λευκό σίδηρο. Με 
προδιαγραφές ISO και πιστοποίηση CE 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  τεμάχια  35 

74 

Συσκευασία βουτανίου   
Καμινέτο  με φιαλίδιο ασφαλείας  
περίπου 190 γρ. Ο καυστήρας είναι 
ασφαλείας, η εστία μαγειρέματος 
ανοξείδωτη & υπάρχει αυτόματη 
ανάφλεξη. τεμάχια  3 

75 

Οινόπνευμα -φωτιστικό σε συσκευασία 
των 0,350λίτρων  
Οινόπνευμα φωτιστικό μπλέ  σε φιάλη 
350 μλ  για γενική χρήση  τεμάχια  36 

76 

Καθαριστικό υγρό για χαλιά σε 
συσκευασία 500ml  
Υγρό καθαρισμού χαλιών τύπου CARPEX 
συσκευασία 500ml. τεμάχια  6 

77 

Ποτήρια μιας χρήσεως -πλαστικά σε 
συσκευασία 100 τεμαχίων  
Ποτήρια μια χρήσης 250ml των 100 τεμ. 
 συσκευασία  12 



78 

Καλαμάκια σπαστά σε συσκευασία των 
100τεμαχίων. 
   
Καλαμάκια  σπαστά των 100 τεμ. 
“ΝΤΥΜΕΝΑ” τεμάχια  30 

79 

Πιάτα μιας χρήσεως -πλαστικά μεγάλου 
μεγέθους σε  ΝΟ 4 συσκευασία  20 
τεμαχίων  συσκευασία  10 

80 

Πιάτα μιας χρήσεως -πλαστικά μεσαίου 
μεγέθους σε Νο 2 συσκευασία  20 
τεμαχίων  συσκευασία  10 

81 

Καπάκια πλαστικά μιας χρήσεως για 
σκεύη 640 γρ σε συσκευασία 100τεμ. 
  συσκευασία  6 

82 
Σκεύη πλαστικά μιας χρήσεως         640γρ   
σε συσκευασία 50τεμ  συσκευασία  6 

83 

Καπάκια πλαστικά μιας χρήσεως για 
σκεύη 1.280γρ σε συσκευασία 50τεμ. 
  συσκευασία  3 

84 

Σκεύη πλαστικά μιας χρήσεως         
1.280κιλού  (με  καπάκι) σε συσκευασία 
50τεμ  συσκευασία  3 

85 
Ξυλάκια για σουβλάκια σε συσκευασία 
200τεμ  συσκευασία  6 

86 

Καλάθι αιωρούμενο πλαστικό  με 
καπάκι ποδοκίνητο (τύπου πεντάλ) 25Λ 
Πλαστικό με ποδαράκι  
- Χωρητικότητα : 20 - 25 λίτρων  
- Ανθεκτικός μηχανισμός με πεντάλ για 
άνοιγμα του κάδου.  τεμάχια  5 

87 
Σκοροκτόνα σε συσκευασία 2 τεμ. 
 τεμάχια  10 

88 

Πατάκι μπάνιου  ενδ. Διαστ. 40Χ60Cm 
(100% βαμβακερό)  
Πατάκι βαμβακερό για εσωτερικό χώρο  
διαστάσεων  περίπου 40Χ60  τεμάχια  3 

89 

Πατάκια εξώπορτας ενδ.διαστ. 0,60μ 
Χ0,40Μ (με πλαστική βάση και ψάθα) 
Ποδόμακτρο αντιολισθητικό πατάκι 
εισόδου ενδεικτικών διαστάσεων (60Χ40 
cm). Θα πρέπει να είναι ιδανικό για 
καθαρισμό σκόνης και νερών. Να είναι 
από κοκοφοίνικα, να διαθέτει 
αντιολισθητικό υπόστρωμα και το πάχος 
του να είναι τουλάχιστον 15mm. τεμάχια  12 



90 

Γάντια φούρνου και πετσετάκι (σετ) 
ανθεκτικά  σε υψηλές θερμοκρασίες  
 σετ  6 

91 

Τραπεζομάντηλο πλαστικό ενδ. 
διαστάσεων 2Χ1,30 
Από πλαστικό υψηλής αντοχής  διαφόρων 
χρωμάτων και σχεδίων.  Τεμάχιο  6 

92 

Κάδος απορριμμάτων πλαστικός για την 
κουζίνα ενδ. 50λίτρων.  
Πλαστικός  με ποδαράκι  
- Χωρητικότητα : 50 λίτρων  
- Ανθεκτικός μηχανισμός με πεντάλ για 
άνοιγμα του κάδου  τεμάχια  6 

93 

Ποδιά κουζίνας  πλαστική αδιάβροχη 
μεγάλης αντοχής (επαγγελματικές) 
Ποδιά κουζίνας να είναι πλαστική, 
αδιάβροχη και μεγάλης αντοχής. τεμάχια  6 

94 
Μυγοσκοτώστρες  πλαστικές απλές 
  τεμάχια  6 

95 

Εντομοκτόνα -σε συσκευασία των 300ml 
Να καταπολεμά άμεσα όλα τα βαδιστικά 
έντομα (κατσαρίδες , μυρμήγκια, 
τσιμπούρια) άοσμο να διατίθεται σε 
εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 μλ 
να πληροί τις οδηγίες και τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε για την χρήση που 
προορίζεται.   τεμάχια  6 

96 
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ1,5V σε 
συσκευασία 4 τεμαχίων.  συσκευασία  15 

97 
Μπαταρίες  αλκαλικές ΑΑ1,5V σε 
συσκευασία 4 τεμαχίων.  συσκευασία  15 

98 

Ταφ λάστιχο δαπέδου 55εκ. με κοντάρι 
πλαστικό   
Με υψηλής ποιότητας λάστιχο για την 
απομάκρυνση της υγρασίας  και των 
νερών από το δάπεδο  διαστάσεων  55εκ.   τεμ  6 

99 

Ταφ  λάστιχο δαπέδου 65εκ με κοντάρι 
πλαστικό   
Με υψηλής ποιότητας λάστιχο για την 
απομάκρυνση της υγρασίας  και των 
νερών από το δάπεδο  διαστάσεων  65εκ.   
  τεμ  6 

100 

Ταφ με λάστιχο 55εκ και σφουγγάρι  
τζαμιών με κοντάρι πλαστικό   
Με υψηλής ποιότητας λάστιχο για την 
απομάκρυνση της υγρασίας  και των τεμ  6 



νερών από τα τζάμια   διαστάσεων  55εκ .   
Να διαθέτει πλαστική ράγα με λάστιχο, 
σφουγγάρι και πλαστική λαβή αρκετά 
ευέλικτη, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν υποδοχή σε 
τηλεσκοπικό κοντάρι. 
 

101 

Ταφ με λάστιχο 65 εκ  και σφουγγάρι  
τζαμιών με κοντάρι πλαστικό   
Με υψηλής ποιότητας λάστιχο για την 
απομάκρυνση της υγρασίας  και των 
νερών από τα τζάμια   διαστάσεων  55εκ .   
Να διαθέτει πλαστική ράγα με λάστιχο, 
σφουγγάρι και πλαστική λαβή αρκετά 
ευέλικτη, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν υποδοχή σε 
τηλεσκοπικό κοντάρι. τεμ  7 

102 

Σιδερώστρα πτυσσόμενη 
Σιδερώστρα  
Ενδεικτικών διαστάσεων 
38cmX120cm  
Με μεταλλική βάση  

 

 

τεμ  2 

103 

Αναδιπλούμενη απλώστρα ρούχων 
(αλουμινίου) 18-20 απλώσιμα μ. 
Απλώστρα ρούχων δαπέδου υψηλής 
αντοχής, πρακτική με ατσαλένιο σκελετό 
και σωληνωτά, αλουμινένια σύρματα 
απλώματος. τεμ  3 

104 

Λεκάνες πλαστικές -Διάφορα μεγέθη 
να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που 
ορίζει ο κώδικας Τροφίμων και ποτών 
(αρθρ. 9 21-28 Υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα 
τρόφιμα) -να φέρουν σχετική σήμανση 
καταλληλόλητας.  τεμ  7 

105 
Βαμβάκι σε συσκευασία 70γρ.  

τεμ  23 

 Ομάδα 12  ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΚΕΠ  

  
 

 

                                        
1 

Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ  σε συσκευασία των  
4.000φ. 
 
Χειροπετσέτες  ζικ/ζακ λευκές δίφυλλες 
αντοχής , 4000 διπλά φύλλα ανά κιβώτιο  σε 
συσκευασίες (20Χ200 τεμ)  
 

συσκευασία  18 



2 Χαρτί υγείας  επαγγελματικό Α΄ποιότητας 
450 γρ/ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων  

 

Χαρτί υγείας 450γρ/ ρολό  γκοφρέ, 
λευκό  σε  πακέτο 12 ρολών  Α΄ 
ποιότητας, 100% χαρτομάζα χημικός 
μηχανικός πολτός  με πιστοποίηση  ISO 
9001 

 

συσκευασία  
 

10 

3 Χαρτί υγείας -συσκευασία 40 τεμαχίων Α΄ 
ποιότητας  
 
Χαρτί υγείας 130 γρ/ρολό   πακέτο 40 ρολών  
Α΄ ποιότητας ΄100% χαρτομάζα χημικός 
μηχανικός πολτός  με πιστοποίηση  ISO 9001 

συσκευασία  50 

4 Χαρτί κουζίνας -επαγγελματικό σε ρολό 
1000γρ. Σε συσκευασία 6 ρολλών  Χ 1KG  το 
κιβώτιο  
 
  Χαρτί κουζίνας άριστης ποιότητας  από 
100% λευκασμένο χημικό πολτό  σε 
κατάλληλη πλαστική  συσκευασία 6τεμ Χ 
1κιλό . Στη συσκευασία να αναγράφονται  
όλα τα σχετικά  στοιχεία και η προέλευση  
και να είναι πιστοποιημένα με  ISO  
 

κιβώτιο  25 

5 Υγρό γενικού καθαρισμού -αρωματικό σε 
συσκευασία των 4 λίτρων  
 Διαλυμένο 1/100, σε διάφορα αρώματα για 
καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα, κατάλληλο 
για καθημερινή χρήση χωρίς ξέβγαλμα, να 
περιέχει ενεργά επιφάνεια δραστικά 
λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15% 
και να  είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

τεμάχια  32 

6 Χλωρίνη παχύρευστη (απολυμαντική) σε 
συσκευασία των 1.250 γρ. 
Περιέχει λιγότερο από 5%  μη ιονικά 
λευκαντικές ουσίες και άρωμα λεμόνι  
λευκαντικό  και απολυμαντικό διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου   3-6% σε εργό 
χλώριο να έχει το δυνατόν  ευχάριστη και 
διακριτική οσμή να αναγράφεται η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η 
συσκευασία  να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσεως οδηγίες προφύλαξης και 
αρ. άδειας  κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

τεμάχια  40 



7 Χλωρίνη -απλή λεπτόρρευστη σε 
συσκευασία των 4 λίτρων 
Απολυμαντικό υγρό ειδών υγιεινής με βάση 
το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώσες νατρίου 
3,5-5% το οποίο να περιέχει μη ιονικά 
τασιενεργά λιγότερα από 5%, 
ανιονικάτασιενεργά λιγότερο από 5%) (εως 4 
lt) κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, 
απολύμανση και λεύκανση. 
 

τεμάχια  32 

8 Σακούλες απορριμμάτων -μαύρες του κιλού 
διαστάσεων 70Χ80εκ. 
Πλαστικές σακούλες  απορριμμάτων από 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής 
αντοχής χρώματος  μαύρου.  Διαστάσεις   
70Χ80 εκατοστά.  

κιλό  70 

9 Σακούλες απορριμμάτων - για καλαθάκια 
σε ρολό των 20 τεμαχίων διαστάσεων 
45Χ56 ΕΚ. 
Πλαστικές  σακούλες  απορριμμάτων από 
πρωτογενές  πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής 
αντοχής  με αστεροειδές κλείσιμο στο πάτο. 
Διαστάσεις  45Χ56.  

συσκευασία  70 

10 Υγρό πιάτων -για πλύσιμο στο χέρι σε 
συσκευασία των 4 λίτρων  
Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 
ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά  
σε συσκευασία 4 λίτρων. Θα περιέχει 15-
30% ανιονικά τασιενεργά και λιγότερα 
από5% μη ιονικά. 

τεμάχια  28 

11 Κρεμοσάπουνο για τα χέρια σε συσκευασία 
των 4 λίτρων 
Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (άδεια ΕΟΦ). 
Να έχει άδεια ( καταχώρηση σε ΓΧΚ) 
απορρυπαντικό χεριών. Να περιέχει ότι 
ορίζεται στο ΦΕΚ 329, τεύχος 2ο 21/4/1997 
ΚΥΑ 6α/οικ.,3320παράρτημα VI. Να 
αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του 
προϊόντος στην ετικέτα του (έως 4lt).  

τεμάχια  16 

12 Υγρό για τα τζάμια -σε συσκευασία των 4 
λίτρων  
Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 
ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά  
σε συσκευασία 4 λίτρων. Περιέχει ανιόντα 
τασιενεργά  λιγότερα του 5%  Να περιέχει 
επιφανειοδραστικά, να περιέχει οργανικό 
διαλύτη, και η ειδική σύνθεσή του να βοηθά 

τεμάχια  16 



τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα 
μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα , η 
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και 
αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

13 Διαλυτικό αλάτων  σε μορφή  σπρέι 
συσκευασίας 750ml. 
Σπρέι καθαρισμού αλάτων  σε συσκευασία 
750ml. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και 
τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται 
στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί 
άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, 
ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να 
φέρει σήμανση CE & να είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής 
ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 
οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 
 

τεμάχια  20 

14 Ανταλλακτικό σκούπας  
Σκούπα  εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων  
από πλαστικό υψηλής αντοχής  που να μην 
μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και 
ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη, λόγω του 
μεγέθους και της πυκνότητας των ινών της .    
 

τεμάχια  10 

15 Φαράσι με πλαστικό κοντάρι  
Φαράσι  ορθοπεδικό,  πλαστικό  με 
ανθεκτικό λάστιχο  στο άκρο του, με 
ενσωματωμένο κοντάρι για εύκολη 
αποκομιδή απορριμμάτων  
 

τεμάχια  6 

16 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας -απλή   
Οικιακή σφουγγαρίστρα  200γρ βιδωτή 
τύπου wettex  από βισκόζη και πολυεστέρα 
με αντοχή στα   
 Αλκαλικά και όξινα καθαριστικά .Να μην 
αφήνει χνούδι  κατά τη χρήση της και  να έχει 
μεγάλη  απορροφητικότητα .  
 

τεμάχια  10 

17 Κοντάρι σφουγγαρίστρας  μεταλλικό  
Κοντάρι κατάλληλο   για οικιακή 
σφουγγαρίστρα  , inox, βιδωτό, με διάφορα 
σπειρώματα , μήκους 1,30μ  με διάφορα 

τεμάχια  10 



σπειρώματα το οποίο θα ταιριάζει στις 
σφουγγαρίστρες  που περιγράφονται 
παραπάνω στο αριθμ.15. 
 

18 Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα σε 
συσκευασία του 1 τεμαχίου διαστάσεων 
12Χ6 
Σφουγγάρια με συνθετικό συρματάκι  
άριστης ποιότητας για πιάτα και ποτήρια να 
είναι υπεραπορροφητικό να καθαρίζει   και 
να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο 
σπόγγο υδρόφιλο. Τυποποιημένο κατάλληλα  
σε πλαστικό σακουλάκι.    

τεμάχια  70 

19 Απορροφητική πετσέτα (τυπου vitex)σε 
συσκευασία του 1τεμαχίου διαστάσεων 
20χ30εκ 
Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου   
(wettex)   άριστης   ποιότητας, 
υπεραπορροφητικά  υπερανθετκτικά 
κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια  
ψυγεία τοίχους κουζίνες  πλακάκια εμαγιέ 
είδη υγιεινής    
 

τεμάχια  50 

20 Γάντια  σε συσκευασία των 100τεμαχίων 
latex με πούδρα 
Γάντια από φυσικό λάτεξ ή συνθετικό  λάτεξ  
ή  από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού 
ελαστικού. Πουδραρισμένα χωρίς ραφή με 
τελείωμα μανσέτας, σε μεγέθη SMALL,  
MEDIUM, LARGE 
 

συσκευασία  15 

21 Ακουα φόρτε (κεζαπ) σε συσκευασία 0,450 
ml. 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% 450 
γρ.  

τεμάχια  30 

22 Οινόπνευμα -φωτιστικό σε συσκευασία των 
0,350λίτρων 
Οινόπνευμα φωτιστικό μπλέ  σε φιάλη 350 
μλ  για γενική χρήση   

τεμάχια  10 

23 Εντομοκτόνα σε συσκευασία των 300ml 
 
Να καταπολεμά άμεσα όλα τα βαδιστικά 
έντομα (κατσαρίδες , μυρμήγκια, 
τσιμπούρια) άοσμο να διατίθεται σε 
εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 μλ να 
πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της 
Ε.Ε για την χρήση που προορίζεται   

τεμάχια  10 



24 Φιαλίδια  βουτανίου  -τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ  
Φιάλη 450γρ  βουτανίου  τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ  
με βαλβίδα ασφαλείας . 
Με προδιαγραφές ISO και πιστοποίηση CE 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

τεμάχια  6 

25 Καμινέτο τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ  
  Καμινέτο με φιαλίδιο ασφαλείας  Με ισχύ 
περίπου 1500 watt  . 
Με εύκολο σύστημα σύνδεσης . 

τεμάχια  1 

26 Φιαλίδια  βουτανίου  τύπου Gamping απλά  
Φιαλίδιο 190γρ. μιάς χρήσης από πρώτης 
ποιότητας Λευκό σίδηρο. Με προδιαγραφές 
ISO και πιστοποίηση CE της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. 

τεμάχια  60 

27 Αποφρακτικο υγρό -σε συσκευασία  του 1 
λίτρου  
Εξωτερικά της συσκευασία  να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης  
προφύλαξης  και αριθμός καταχώρησης   του 
ΓΧΚ 

τεμάχια  6 

28 Σύρμα πιάτων -ψιλό και ανοξείδωτο σε 
συσκευασία 1 τεμαχίων   
Σύρμα  για το νεροχύτη, καλής ποιότητας για 
καθαρισμό γενικής χρήσης (κουλούρα). 

τεμάχια  30 

29 Αλουμινόχαρτο (επαγγελματικής χρήσης) σε  
συσκευασία του 1 κιλού(100m)  
Αλουμινόχαρτο άριστης ποιότητας  από 
καθαρό αλουμίνιο κατάλληλο να διατηρεί  
τρόφιμα φρέσκα και υγιεινά. Μήκους  
100μέτρων.Τυποποιημένο σε  χάρτινο κουτί  
που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες 
χρήσης η προέλευση και οι διαστάσεις 

συσκευασία  12 

30 Πιάτα μιας χρήσεως - No 4 πλαστικά 
μεγάλα σε συσκευασία  20 τεμαχίων  

συσκευασία  9 

31 Πιάτα μιας χρήσεως -No 2 πλαστικά μεσαία 
σε συσκευασία  20 τεμαχίων  

συσκευασία  11 

32 Ποτήρια μιας χρήσεως -πλαστικά σε 
συσκευασία 50τεμαχίων  

συσκευασία  10 

33 Καλαμάκια σπαστά σε συσκευασία των 
100τεμαχίων  
Καλαμάκια  σπαστά των 100 τεμ. 
“ΝΤΥΜΕΝΑ” 

συσκευασία  10 

34 Μωρομάντηλα -υγρά σε συσκευασία των 72  
Εξωτερικά της συσκευασίας  να 

συσκευασία  30 



αναγράφονται  τα συστατικά και η 
προέλευση 

35 Σετ σφουγγαρίσματος τροχήλατο 
επαγγελματικό με μονό κουβά 25lit 
επαγγελματικό και στίφτη 
 Επαγγελματικό σετ σφουγγαρίσματος 
πλήρες  που να περιλαμβάνει καρότσι με 
μεταλλικό  πλαίσιο για διευκόλυνση 
μετακίνησης καροτσιού αποσπώμενο μονό 
κουβά  χωρητικότητας 25 λίτρων και 
στυπτικό μηχανισμό μες διπλές σιαγόνες και 
χερούλι αλουμινίου που δεν σκουριάζει.   

τεμάχιο  1 

36 Ποδόμακτρα (πατάκια) εισόδου  
Ποδόμακτρο αντιολισθητικό πατάκι εισόδου 
ενδεικτικών διαστάσεων (60Χ40 cm). Θα 
πρέπει 
να είναι ιδανικό για καθαρισμό σκόνης και 
νερών. Να είναι από κοκοφοίνικα, να 
διαθέτει αντιολισθητικό υπόστρωμα και το 
πάχος του να είναι τουλάχιστον 15 
mm. 

τεμάχιο  4 

ΟΜΑΔΑ 13 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΚΕΠ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Μαργαρίνη σε συσκευασία 500γρ  
 
Μαργαρίνη σε πλαστικό κύπελλο 500γρ  
άριστης ποιότητας φυτικής προέλευσης  
τύπου soft,  με βούτυρο με 60% λιγότερα 
κορεσμένα λιπαρά από βούτυρο 
αγελάδας  κατάλληλη για επάλειψη  στο 
ψωμί. Εξωτερικά αναγράφονται 
συστατικά η προέλευση  και η εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών .   τεμάχια 25 

2 

Κασέρι (τύπου  γκούντα)  
   Κασέρι τύπου  Gouda    εγχώριο σε 
φέτες  άριστης ποιότητας συσκευασμένο 
κατάλληλα με αναγραφόμενη  εξωτερικά  
της συσκευασίας την προέλευση  και την 
ημερομηνία λήξης και να είναι ευρείας  
κατανάλωσης  κιλά 25 

3 

Αλλαντικά (πάριζα, ζαμπόν , μπέικον)  
Να είναι σε φέτες από άπαχο χοιρινό 
κρέας, Α΄ ποιότητας και να πληροί τους 
όρους του Κώδικα κιλά 25 



Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

4 

 Κασέρι (τύπου ρεγκάτο) 
Συσκευασμένο σε αεροστεγή 
συσκευασία,  µε αναγραφόμενη 
εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και την ηµεροµηνία λήξης.  κιλά 1 

5 

Μέλι σε συσκευασία του     900 γρ 
 Μέλι  ελληνικό αγνό άριστης ποιότητας 
θυμαρίσιο  ή πευκόμελο ή ανθόμελο σε 
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία  βάρους 
900 γρ -100γρ . εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης  τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου.    τεμάχια 8 

6 

Γαλατάκια διχτάκι  
Γαλατάκια από συμπυκνωμένο 100% 
αγελαδινό γάλα σε μερίδες του καφέ 10 Χ 
15γρ  συσκευασία  20 

7 

 Εμφιαλωμένο νερό συσκευασία (24τεμ 
Χ 0,5L) 
Αναγνωρισμένο από το κράτος νερό 
εμφιαλωμένο. Να αναγράφεται στη 
φιάλη: ο αριθμός έγκρισης, η ημερομηνία 
λήξεως, το ph, η αγωγιμότητα, η πηγή 
υδροληψίας, η εμφιάλωση, η ολική 
σκληρότητα, τα ανιόντα, τα κατιόντα. Το 
προϊόν να πληρεί 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 24 τεμαχίων σε πλαστικό μπουκάλι 
0,5 lt. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

συσκευασία  50 

8 

Καφές στιγμιαίος τύπου  Νες 
Καφές στιγμιαίος τύπου Νες  σε 
συσκευασία  200γρ τυποποιημένος  και 
συσκευασμένος  με ημερομηνία λήξης  
τουλάχιστον ενός έτους  συσκευασία  8 

9 

Καφές ελληνικός  σε συσκευασία 1 κιλού  
Καφές ελληνικός σε συσκευασία 1 κιλού  
τυποποιημένο με πλούσιο καϊμάκι , τεμάχια 60 



έντονο άρωμα ,  διαλεκτούς κόκκους  
ισορροπημένη  γεύση συσκευασμένος  με 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους .  

10 

Στραγγιστός καφές -500γρ 
Καφές  φίλτρου (γαλλικός) σε συσκευασία 
500γρ τυποποιημένος και συσκευασμένος 
με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους  τεμάχια  8 

11 

Κακάο σε σκόνη χύμα 1.000γρ 
Κακάο ρόφημα σε σκόνη  1 κιλού 
τυποποιημένο  σε κατάλληλη συσκευασία 
. Εξωτερικά της συσκευασίας  να 
αναγράφεται η προέλευση  και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους .  τεμάχια  6 

12 

Ζάχαρη σε χάρτινη συσκευασία του 1 
κιλού  
Ζάχαριη λευκή ψιλή 1 κιλού άριστης 
ποιότητας ελληνική κρυσταλλικής  
απαλλαγμένη από ξένες ύλες σε χάρτινη 
συσκευασία . Εξωτερικά της συσκευασίας  
θα αναγράφεται η προέλευση και η 
ημερομηνία λήξης  τουλάχιστον 6 μηνών   τεμάχια 50 

13 

Τσάι του βουνού σε πλαστικό σακουλάκι 
των 20γρ. 
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο 
από κάθε ξένη ύλη. Να μην 
παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 
αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά 
προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε  
συσκευασία 20γρ   - χωρίς ίχνος 
παραβίασης του  και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης της . τεμάχια 90 

14 

Μαρμελάδα σε γυάλινη συσκευασία των 
380γρ 
 Μαρμελάδα  ελληνική με γεύση   
φρούτων   άριστης ποιότητας  
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία 
από γυαλί βάρους    380 γρ. Να 
αποτελείται  100%  από φρούτα  και 
χυμούς φρούτων  και να μην περιέχει 
συντηρητικά  και χρώματα . Να  είναι 
χωρίς προσθήκη  ζάχαρης  . εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά   η προέλευση και η 
ημερομηνία λήξης  τουλάχιστον 1 έτους  τεμάχια  36 



εκτός ψυγείου.    
 

15 

Κουλουράκια σε συσκευασία του  450 γρ 
Κουλουράκια  γλυκά ποικιλία διαφόρων 
γεύσεων  σε συσκευασία 450 γρ  συσκευασία  80 

16 Ψωμί τοστ συσκευασία 700γρ συσκευασία  120 

17 

Ξύδι συσκευασία 350 ml 
Ξύδι  άριστης ποιότητας  6 βαθμών . 
Τυποποιημένο σε κατάλληλο  πλαστικό   
μπουκάλι  βάρους 350 ml.  τεμάχια  80 

18 

Λεμονοχυμός φαγητού συσκευασία 420 
ml  
Συσκευασία σφραγισμένη με 
αναγραφόμενες προδιαγραφές. Θα 
πρέπει να είναι σε μπουκαλάκι των 420 
ml περίπου όπου θα αναγράφεται το 
εργοστάσιο παραγωγής και ημερομηνία 
λήξης. Στη συσκευασία του χυμού 
λεμονιού να αναγράφεται η φράση 
«Άρτυμα λεμονιού». Το προϊόν να 
παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει 
το σύστημα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO 22000. τεμάχια 26 

19 

Αλάτι πλαστικό δοχείο 750γρ. 
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 δοχείο 
των 750-800 γρ.  τεμάχια  18 

20 

Χυμοί σε χάρτινη συσκευασία  1 λίτρου 
Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 
1000ml. Στην ετικέτα του να αναγράφεται 
η ελάχιστη περιεκτικότητα σε 
χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα 
αυτών των συστατικών με την ένδειξη 
«περιεκτικότητα σε φρούτα 
50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει 
να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με 
την ονομασία του 
προϊόντος. Να είναι χωρίς συντηρητικά. τεμάχια  200 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                          
                                                                                               Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης                                                                                                   
.                                                                                                    Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών    
ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                                               ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της Προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της   προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

τροφίμων   και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των   αναγκών του Δήμου 

Προσοτσάνης του Ν.Π. της ΔΗΚΕΠ» για το έτος 2019   

Προμηθευτής στη συνέχεια θα ονομάζεται ο μειοδότης - μειοδότες που θα αναδειχθεί -αναδειχθούν 

ύστερα από την διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 69.480,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ) και θα βαρύνει τους  παρακάτω Κ.Α. Εξόδων του εκάστοτε φορέα : 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

 

        

Κ.Α. 

ΦΟΡΕΑΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1  ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  

20/6063.01 

25/6063.01 

30/6063.01 

70/6063.01 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

12.430,00 11.000,00 

ΟΜΑΔΑ 2 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                                                    
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

10/6635 ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  3.600,00 2.903,50 

ΟΜΑΔΑ 3 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 10/6063.01 Ν.Π. ΔΗΜΟΥ 2.800,00 2.478,00 



 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΤΡΟΦΙΜΑ)  

10/6622.03 Ν.Π. ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  6.000,00 5.114,15 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΕΛΑΙΑ) 

10/6622.03 Ν.Π. ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

2.500,00 2.212,37 

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

10/6622.03 Ν.Π  ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

4.300,00 3.805,56 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙ
ΟΥ   

10/6623.04 Ν.Π. ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 7.700,00 6.814,14 

ΟΜΑΔΑ 8  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  10/6623.05 Ν.Π. ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

7.200,00 6.371,75 

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 10/6623.06 Ν.Π. ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

4.000,00 3.540,00 

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  10/6623.08 Ν.Π. ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

4.150,00 3.556,51 

 

ΟΜΑΔΑ 11 

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                                                   
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10/6634 Ν.Π. ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

9.300,00 7.502,19 

ΟΜΑΔΑ 12 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                                                 
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

64.08.0001 ΔΗ.ΚΕ.Π    
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

2.700,00 2.176,19 

ΟΜΑΔΑ 13 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΤΡΟΦΙΜΑ 

64.08.0002 ΔΗ.ΚΕ.Π  

(ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 

 

2.800,00 

 

 

2.316,05 

                                                                                Σύνολο         69.480,00          59.790,41 

 



Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς η Αναθέτουσα 
Αρχή να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 
Οι ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές και 
δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της , υπό την προϋπόθεση ότι οι τυχόν αλλαγές δεν 
θα υπερβαίνουν το ποσό της συνολικής δαπάνης της σύμβασης. 
 

Άρθρο 2 - Ισχύουσες Διατάξεις. 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις», 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, 

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

 του Π.Δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»,  



 του N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ') Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]   

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της κατευθυντήριας οδηγίας 19 -2η Έκδοση- (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ 
ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 

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

Ειδικές διατάξεις 
1. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
2. Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 
υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων 
ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες 
υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' 
αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 
3. Ν. 3526/07 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-34 Β/23-2-07) «Παραγωγή και διάθεση 
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» 
4. Υποπαρ. ΣΤ6 του Ν. 4254/14, ΦΕΚ-85 Α/7-4-14, όπως τροποποιήθηκε 
5. Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 178/2002 «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και 
των καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», καθώς και τους: 1. Καν. (ΕΚ) 
852/2004 - 2. Καν. (ΕΚ) 853/2004 - 3. Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 4. Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 - 5. 
Οδηγία 2004/41 ΕΚ, που εκδόθηκαν για την εφαρμογή αυτού 
6. Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης 
7. Ισχύουσες Υγειονομικές & Κτηνιατρικές διατάξεις 
Επιπλέον ισχύουν: 

1. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003598954 2018-
08-24 

2. Η αριθμ.1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης    
69.480,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

3. Η υπ’ αριθμ. 122/2018  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης  με την οποία 
έγινε η έγκριση της αριθμ.1/2018 μελέτης, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού η 
συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών  και η συγκρότηση 
της Επιτροπής Ενστάσεων .  

4. της με αριθμό 31/2018    απόφαση   του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δημοτικής  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια  προμήθειας ειδών 

http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/food-hygiene/852_2004.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/food-hygiene/852_2004.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/food-hygiene/853_2004.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/food-hygiene/882_2004.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/food-hygiene/854-2004.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/food-hygiene/2004-41EK.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/food-hygiene/2004-41EK.pdf


καθαριότητας(αναλώσιμα είδη παντοπωλείου)  συνολικής δαπάνη 2.700,00€ με ΦΠΑ και 
προμήθειας τροφίμων   (είδη παντοπωλείου)  συνολικής δαπάνης 2.800,00€ με ΦΠΑ .  

5. Η  αριθμ. 44/2018    απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης  με την  
οποία έγινε  η  έγκριση διενέργειας  της προμήθειας  ειδών καθαριότητας   

6. Η αριθμ. 45/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την 
οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της  προμήθειας γάλακτος  

7. Η αριθμ.  43/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την 
οποία έγινε η  έγκριση της διενέργειας  προμήθειας  τροφίμων  και λοιπών    αναλωσίμων ειδών 
παντοπωλείου .  

8. Η υπ΄αριθμ. 122/2018 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ. 
1/2018 μελέτη  καταρτίστηκαν  οι όροι  της διακήρυξης  και συγκροτήθηκαν οι επιτροπές 
Διενέργειας του διαγωνισμού και η Επιτροπή Ενστάσεων.  

 

Άρθρο 3 - Συμβατικά τεύχη 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι: 
1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 
2.  Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών. 

3. Η υπ' αριθμ.1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα παραρτήματα 
αυτής. 

4. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 4 - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο τρόπος  εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας είναι ο συνοπτικός πρόχειρος διαγωνισμός  και το 
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι: 
(α) για τις ομάδες: 1 (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο), 2 (Λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου (είδη 
καθαριότητας), 3 (Γάλα Φρέσκο Παστεριωμένο), 4 (Είδη Παντοπωλείου (Τρόφιμα), 6 (Είδη 
Γαλακτοπωλείου),  10 (Είδη Αρτοποιείου),  11(Λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου), 12 (Λοιπά 
αναλώσιμα Είδη παντοπωλείου (είδη καθαριότητας), 13 (Είδη Παντοπωλείου (Τρόφιμα)     η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των 
ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.  
(β) για τις ομάδες:  5 (Έλαια),  7 ( Είδη Οπωρολαχανοπωλείου ), 8 (Κρέατα),9 (Είδη ιχθυοπωλείου) το 
μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, 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 
Περιφέρειας Δράμας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Άρθρο 5 - Τιμές προσφοράς 
Για όλα τα είδη της παρούσας η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη 
καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε 
κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και η 
προσκόμισή τους στο Δήμο, στον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό και στην ΔΗΚΕΠ , καθώς και κάθε νόμιμη 
κράτηση. 

Άρθρο 6 - Κοινοποίηση Απόφασης Κατακύρωσης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 



ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί 
αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Άρθρο 7- Σύμβαση 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση 
προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. γ) Έγινε η αποπληρωμή 
του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Η σύμβαση 
τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 8 - Εγγυήσεις 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1α του Ν.4412/2016 «...Δεν απαιτείται εγγύηση 
συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος 
αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από 
κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης...» 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν  υποχρεούται επίσης  να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 72  παρ. 1α του 
Ν.4412/2016 εφόσον  κανένας προϋπολογισμός  ομάδας δεν ξεπερνάει τις 20.00,00€.  

Άρθρο 9 - Χρόνος & τρόπος παράδοσης 
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη στα σημεία  που θα τους υποδείξουν οι 
υπάλληλοι του Δήμου Προσοτσάνης , της ΔΗΚΕΠ  και του Νομικού Προσώπου Δήμου Προσοτσάνης.  

Αναλυτικότερα όσο αφορά το Ν.Π. Προσοτσάνης η παράδοση θα γίνεται στους παρακάτω παιδικούς 
σταθμούς : 

 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 2522022271 



2 
Β΄  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 2522022058 

3 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ 2522041205 

4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ 2522031168 

5 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΣΙΤΑΓΡΟΙ 2521095138 

6 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΦΩΤΟΛΕΙΒΟΥΣ 

ΦΩΤΟΛΕΙΒΟΣ 2521093270 

 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, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 
απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

2.   Παραλαβή των ειδών 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου  θα γίνεται 
ύστερα από παραγγελία των αρμόδιων υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, το αργότερο 
σε δυο ημέρες από αυτή της παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Προσοτσάνης  
και της ΔΗΚΕΠ . 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 Για την προμήθεια  γάλακτος  η παράδοση θα γίνεται σε ημερήσια βάση στο εργοτάξιο του Δήμου , σε 
συγκεκριμένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου των υπαλλήλων, ύστερα από συνεννόηση με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Ο ανάδοχος ( αν χρειαστεί ) οφείλει να 
προμηθεύσει τον δήμο  με ψυγεία ποσότητας και μεγέθους τέτοιου, ώστε να αντιστοιχεί στην 
προμηθευόμενη ποσότητα και στα αντίστοιχα ζητούμενα σημεία παράδοσης. Τα είδη καθαριότητας θα 
παραδίδονται στο Δημαρχείο και στο εκάστοτε δημοτικό κτίριο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας 
ανάλογα με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου.  

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   

Ο χρόνος παράδοσης για τα είδη αρτοποιίας,   θα είναι κάθε εργάσιμη μέρα και τις ώρες από 7:00π.μ. 
ως 9:00π.μ. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι ποσότητες θα ορίζονται  από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους των Σταθμών.  

Για τα είδη οπωροπωλείου ο χρόνος παράδοσης θα είναι κάθε εργάσιμη μέρα και τις ώρες από 
7:00π.μ. ως 11:00π.μ. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι ποσότητες θα ορίζονται από τους 
αρμοδίους υπαλλήλους των Σταθμών.  

Για  τα   είδη   ιχθυοπωλείου   η παράδοση  θα  γίνεται  μια  φορά  την  εβδομάδα  και  για  την 
προμήθεια  ειδών κρεοπωλείου  θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα, στους χώρους που θα 
υποδείξουν οι αντίστοιχες  υπηρεσίες  των  νομικών  προσώπων   σε  συγκεκριμένες  ημέρες  της 
εβδομάδας όπως αυτές θα ορισθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή την επομένη της παραγγελίας. 

Ο χρόνος παράδοσης για τα τεμάχια γάλακτος θα είναι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη  και τις ώρες από 
7:00π.μ. ως 11:00π.μ. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι ποσότητες θα είναι όπως ορίζονται 
παραπάνω(με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων  .  



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Τα είδη που θα ζητηθούν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από τους φορείς, δεν θα είναι 
ίσων και αναλογικών ποσοτήτων. Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε 
φορά αναγκαία για τη λειτουργία του κάθε φορέα χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των 
προϊόντων. 

Ο Δήμος Προσοτσάνης, η ΔΗΚΕΠ, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης  δεν υποχρεούται να 
απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας  ενός είδους ανάλογα (με τις απουσίες νηπίων τις άδειες των 
δημοτικών υπαλλήλων, και παρόμοιες καταστάσεις) και θα υπάρχει και δυνατότητα τροποποίησης των 
σχετικών συμβάσεων προμηθειών ή ακόμη και σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων .  

Οι  φορείς  διατηρούν το δικαίωμα  να  αντικαθιστούν  κάποια είδη μιας ομάδας  με άλλα, παρεμφερή, 
ανάλογα με τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους παιδικούς σταθμούς) ή για λόγους 
απρόβλεπτους ή λόγους εκτάκτων αναγκών (π.χ. καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά) 
προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, στα πλαίσια ωστόσο, της συγκεκριμένης ανάθεσης. 

Οι φορείς έχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων των ειδών της προμήθειας κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης   της   σύμβασης   χωρίς   να   προκαλείται   υπέρβαση   της   συνολικής   
συμβατικής   αξίας   της προμήθειας. 

 

Άρθρο 10 - Ποιότητα υλικών 
Ο προμηθευτής εγγυάται ότι όλα τα είδη τροφίμων θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και κατάλληλα από κάθε 
πλευρά για κατανάλωση. 
Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία για την υγιεινή των 
τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και 
Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP). 
Για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα τροφίμων για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους ως επίσης και 
να προβαίνει στη διενέργεια ελέγχου μέσω ΕΛ.Ο.Τ κλπ για τη διαπίστωση τήρησης εκ μέρους του 
αναδόχου προμηθευτή συστήματος HACCP. Η δαπάνη για τους ως άνω ελέγχους θα βαρύνει τον 
ανάδοχο προμηθευτή. 
Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, 
ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας, κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω βεβαιώσεων. Οι δαπάνες 
επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και οι δαπάνες αποστολής των νέων προς 
αντικατάσταση των ακατάλληλων βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
όσων κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της 
βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και 
άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. 



Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες 
συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το 
οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο 
προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται 
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

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

Άρθρο 11 - Πληρωμή Προμηθευτή 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

Άρθρο 12 - Τροποποίηση της σύμβασης 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 

Άρθρο 13 - Έκπτωση Αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016 
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. (άρθρο 203 παρ.3 Ν.4412/16) 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 



προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν 
.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Άρθρο 14 - Επίλυση διαφορών 
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε 

δυνατή προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτησή της, με βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση της 
διαφοράς, τότε για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια κατά τόπο είναι τα 
Δικαστήρια του νομού Δράμας . 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                          
                                                                                               Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης                                                                                                   
.                                                                                                    Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών                                                               
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