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Μ Ε Λ Ε Τ Η 12/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΕΤΟΥΣ
2018»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 86450,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ΚΑΙ 24%)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2017

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Α. Μαναρίδου
Τηλ: 2522350130
FAX: 2522050191
e-mail:manaridou@prosotsani.gr

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε έπειτα από εντολή Δημάρχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τη
μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
που απαιτούνται για τις ανάγκες του Δήμου Προσοτσάνης και των Νομικών του Προσώπων.
Στις 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240) δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κυρωθείσα με
τον Ν.
4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’), η οποία στο άρθρο 4 αυτής προβλέπει ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης
προμηθευτών
– χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς
και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων,
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται
στο παρόν, καταργείται».
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Α’ 18) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66
του Ν.
4257/2014 «Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης −
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των
άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 μπορούν να
προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της
διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών − χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών
που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης
προμηθευτών − χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό
πρόσωπο , χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.
Συνεπώς ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες
ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των
ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των νομικών του προσώπων.
Οι ανάγκες με Φ.Π.Α. συνοψίζονται ως εξής :

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

03333000-4

ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

16.950,00€

ΟΜΑΔΑ 2

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

39830000-9

ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

5.500,00€

ΟΜΑΔΑ 3

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

03333000-4

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

3.200,00€

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15000000-8

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

12.000,00€

(ΤΡΟΦΙΜΑ)
ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΛΑΙΑ)

15400000-2

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2.500,00€

ΟΜΑΔΑ 6

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15500000-3

Ν.Π ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

5.000,00€

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

032221200-8

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

8.500,00€

ΟΜΑΔΑ 8

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15100000-9

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

9.500,00€

ΟΜΑΔΑ 9

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

03311000-2

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2.500,00€

ΟΜΑΔΑ 10

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

15810000-9

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

5.000,00€

ΟΜΑΔΑ 11

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ 12

ΟΜΑΔΑ 13

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
39830000-9

10.000,00€
3.500,00€

39830000-9

ΔΗ.ΚΕ.Π
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )

2.300,00€

15000000-8

ΔΗ.ΚΕ.Π
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )

ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ

Σύνολο

86.450,00€ με ΦΠΑ
(13%& 24%)

Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της
διακήρυξης της παρούσας μελέτης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

Μαναρίδου Αλεξάνδρα

Θεολόγου Ελένη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΣΤΑΝΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ
1 ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

τεμάχια

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

13636

1,10

15.000,00

Σύνολο

15.000,00

ΦΠΑ 13%

1.950,00

Γενικό Σύνολο

Α/Α

16.950,00

ΟΜΑΔΑ 2 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ )
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
24%
ΣΥΝΟΛΟ

Υγρό Γενικού καθαρισμού
1 σε συσκευασία 4 λίτρων

τεμάχια

60

2,80

168,00

Χλωρίνη παχύρευστη
(απολυμαντική )σε
2 συσκευασία 1250 μλ

τεμάχια

70

2,50

175,00

Χλωρίνη λεπτόρευστη σε
3 συσκευασία 4 λίτρων

τεμάχια

40

2,40

96,00

Υγρό τζαμιών σε
4 συσκευασία 4 λίτρων

τεμάχια

24

4,00

96,00

Υγρό πιάτων σε συσκευασία
5 4 λίτρων
τεμάχια

12

3,00

36,00

Υγρό κρεμοσάπουνο σε
6 συσκευασία 4 λίτρων

τεμάχια

30

4,50

135,00

Παχύρευστο υγρό wc
7 συσκευασία 750 γρ

τεμάχια

50

1,80

90,00

Ακουα φόρτε (κεζαπ)σε
8 συσκευασία 0,450ml

τεμάχια

18

0,80

14,40

Οινόπνευμα -φωτιστικό σε
9 συσκευασία των 0,350λ

τεμάχια

30

1,00

30,00

Ξαραχνιάστρα πτυσσόμενη
10 με κοντάρι 1,5 μ

τεμάχια

2

8,80

17,60

Ανταλλακτικό
σφουγγαριστρας
11 (απλής)συσκευασία 290γρ

τεμάχια

12

1,20

14,40

Ανταλλακτικό
σφουγγαρίστρας
επαγγελματικής (για
καροτσακι)συσκευασία
12 450γρ

τεμάχια

6

3,50

21,00

13 Κοντάρι μεταλλικό 1,30μ

τεμάχια

6

1,00

6,00

Κουβάς σφουγγαρίσματος
14 πλαστικός

τεμάχια

5

3,00

15,00

15 Σκούπα χόρτου με κοντάρι

τεμάχια

10

4,00

40,00

τεμάχια

10

2,80

28,00

τεμάχια

10

2,50

25,00

Σφουγγαρακια κουζίνας με
σύρμα σε συσκευασία 1
18 τεμαχίου

συσκευασία

18

0,30

5,40

Χαρτί Υγείας 12άρι
19 200γρ/ρολό

συσκευασία

300

6,30

1.890,00

Χαρτί ρολό κουζίνας 1κιλού
20 σε συσκευασία 6 τεμαχίων .

συσκευασία

25

12,50

312,50

Χειροπετσέτα Ζικ -ζακ
21 λευκή 4000τεμαχίων

συσκευασία

20

14,00

280,00

Απορροφητικά
πανάκια(τύπου
vitex)συσκευασία ενός
22 τεμαχίου

συσκευασια

18

0,85

15,30

Σακοι απορριμμάτων
μαύροι του κιλού
23 διαστάσεων 65Χ85εκ.

κιλά

70

1,95

136,50

Σακοι απορριμμάτων
μαύροι του κιλού
24 διαστάσεων 55Χ75εκ.

κιλά

70

1,95

136,50

Σακοι απορριμμάτων
μαύροι του κιλού
25 διαστάσεων 70Χ80εκ.

Κιλά

100

2,00

200,00

Φαράσι με πλαστικό
16 κοντάρι
Σκούπα με πλαστικό
17 κοντάρι

Σακούλες απορριμμάτων
για καλαθάκια σε ρολό των
20 τεμαχίων διαστάσεων
26 50Χ50εκ.
Εντομοκτόνα σε
27 συσκευασία των 300ml
Γάντια latex συσκευασία
28 100τεμαχίων με πούδρα

τεμάχια

180

0,80

144,00

τεμάχια

10

2,00

20,00

συσκευασία

15

4,50

67,50

4

5,00

20,00

Βούρτσα με θήκη τουαλέτας
29 -πλαστική
τεμάχια
Καθαριστική κρέμα για όλες
τις επιφάνειες σε
30 συσκευασία 500ml

τεμάχια

20

1,80

36,00

Υγρό καθαρισμού αλάτων 31 σε συσκευασία 500 ml

τεμάχια

21

2,50

52,50

Κουβάς σφουγγαρίσματος
πλαστικός επαγγελματικός
32 για καροτσάκι

τεμαχια

2

55,94

111,88

Σύνολο

4.435,48

ΦΠΑ 24%

1.064,52

Γενικό Σύνολο

5.500,00

ΟΜΑΔΑ 3: ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ
1 ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

τεμάχια

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2574

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΦΠΑ

1,10

ΣΥΝΟΛΟ

2.831,85
2.831,85
368,15
3.200,00

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φακές χονδρές σε πλαστική
1 συσκευασία του 1 κιλού

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ
ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

τεμάχια

130

2,50

325,00

τεμάχια

80

2,20

176,00

τεμάχια

40

2,30

92,00

τεμάχια

270

0,60

162,00

τεμάχια

90

1,90

171,00

6 Αρακάς κατεψυγμένος 1 κιλού

τεμάχια

100

1,85

185,00

Μακαρόνια για παστίτσιο Νο 2
7 συσκευασία 500γρ

τεμάχια

110

0,58

63,80

Μακαρόνια Νο 6,10 συσκευασία
8 500γρ

τεμάχια

90

0,58

52,20

Ζυμαρικά τύπου αστρακι
9 συσκευασία 500γρ

τεμάχια

90

0,80

72,00

Κοφτά μακαρόνια σε
10 συσκευασία των 500γρ

τεμάχια

480

0,58

278,40

Ρύζι κίτρινο (τύπου
11 μπονέτ)συσκευασία του 1 κιλού

τεμάχια

150

1,35

202,50

Ρύζι τυπου καρολίνας σε
συσκευασία σε πλαστική
12 συσκευασία 1 κιλού

τεμάχια

150

1,40

210,00

Βούτυρο αγελάδος 250 γρ σε
13 πλακάκι

τεμάχια

15

3,30

49,50

14 Αλεύρι Φαρινάπ 500γρ

τεμαχια

80

0,55

44,00

Αλεύρι σε χάρτινη συσκευασία 1
15 κιλού

τεμάχια

180

0,60

108,00

Εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό
16 6άδα 1,50λίτρου

τεμάχια

50

1,15

57,50

17 Μέλι σε γυάλινα βάζα του 900γρ

τεμάχια

45

4,60

207,00

Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική
18 συσκευασία των 410γρ

τεμάχια

120

0,80

96,00

Φασόλια μέτρια σε πλαστική
2 συσκευασία των 1κιλού .
Ρεβίθια σε πλαστική
3 συσκευασία 1κιλού
Κριθαράκι μέτριο σε πλαστική
4 συσκευασία 500γρ
Φασολάκια κατεψυγμένα 1
5 κιλού

Γάλα ζαχαρούχο σε μεταλλική
19 συσκευασία 397 γρ

τεμάχια

10

1,00

10,00

20 Κρέμα γάλακτος πλήρης 200γρ

τεμάχια

30

1,80

54,00

Σαλάμι σε συσκευασία των
21 320γρ

τεμάχια

120

1,90

228,00

κιλά

12

9,99

119,88

κιλά

18

13,00

234,00

ΣΥΝΟΛΟ (1)

3197,78

ΦΠΑ 13%

415,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(1)

3613,49

22

Ζαμπόν ( σε φέτες)

23 Γαλοπούλα ( σε φέτες)

ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

24 Ξύδι σε συσκευασία 400γρ

τεμάχια

190

0,52

98,80

25 Χυμός λεμονιού 420γρ

τεμάχια

30

0,75

22,50

26 Πιπέρι σε συσκευασία 100γρ

τεμάχια

25

2,02

50,50

27 Ρίγανη σε συσκευασία 50γρ
Κανέλα- σκόνη σε πλαστική
28 συσκευασία των 50γρ

τεμάχια

40

0,70

28,00

τεμάχια

15

0,70

10,50

29 Σόδα φαγητού 100γρ

τεμάχια

15

0,60

9,00

30 Κύμινο σε συσκευασία 30γρ
Ιωδιούχο αλάτι σε πλαστική
31 συσκευασία 1.000γρ
Ντοματάκι σε μεταλλική
32 συσκευασία 400γρ
Ντοματοχυμός σε χάρτινη
33 συσκευασία 500γρ
Ντοματοπελτές σε μεταλλική
34 συσκευασία 410γρ
Φρυγανιά τριμμένη σε πλαστική
35 συσκευασία 250γρ

τεμάχια

15

0,80

12,00

τεμάχια

60

0,80

48,00

τεμάχια

170

0,76

129,20

τεμάχια

120

0,73

87,60

τεμάχια

140

1,15

161,00

τεμάχια

50

0,78

39,00

36 Μαργαρίνη 250 γρ.

τεμάχια

400

1,25

500,00

Χαλβάς -χύμα σε μορφή
37 μπαστούνι 1 κιλού

Κιλά

6

6,15

36,90

Σιμιγδάλι χοντρό σε συσκευασία
38 500γρ

τεμάχια

50

0,85

42,50

39 Κουβερτούρα κλασσική 125γρ

τεμάχια

40

1,15

46,00

Μπείκιν πάουντερ φακελάκι σε
40 συσκευασία 3 τεμαχίων
41 Ινδοκάρυδο 150 γρ

τεμάχια
τεμάχια

50
18

0,35
0,85

17,50
15,30

Βανίλιες σε συσκευασία 5
τεμαχίων σε πλαστικό δοχειάκι
42 1 δόσης

τεμάχια

52

0,30

15,60

Ξερή μαγιά σε συσκευασία 3
43 τεμαχίων των 8 γρ το έκαστο

τεμάχια

25

1,00

25,00

Καρυδοψυχα σε συσκευασία
44 200-300γρ

τεμάχια

20

2,85

57,00

Κόρν φλάουρ σε χάρτινή
45 συσκευασία 200γρ

τεμάχια

20

0,70

14,00

Ζάχαρη σε χαρτινη συσκευασία
46 του 1 κιλού

Κιλά

150

0,90

135,00

Αχνη ζάχαρη σε χάρτινη
47 συσκευασία των 400γρ

τεμαχια

15

0,65

9,75

Πραλίνα φουντουκιού σε
48 συσκευασία των 400γρ

τεμάχια

200

2,30

460,00

Δημητριακά σοκολατένια
49 συσκευασία των 500 γρ

τεμάχια

60

2,90

174,00

Δημητριακά σε χάρτινη
50 συσκευασία των 375 γρ

τεμάχια

100

1,35

135,00

Μαρμελάδα σε γυάλινη
51 συσκευασία των 380γρ
52 Χυμοί 3 φρούτα -ατομικοί 250γρ

τεμάχια
τεμάχια

130
50

1,45
0,30

188,50
15,00

Χυμοί νέκταρ σε χάρτινη
53 συσκευασία του 1 λίτρου

τεμάχια

350

0,80

280,00

τεμάχια

10

1,10

11,00

τεμάχια

35

1,80

63,00

τεμάχια

150

1,44

216,00

τεμάχια

30

2,63

78,90

συσκευασία

20

1,15

23,00

τεμάχια

10

1,93

19,30

τεμάχια

10

2,30

23,00

τεμάχια

150

1,00

150,00

τεμάχια

80

1,30

104,00

Τσαί του βουνού σε πλαστικό
54 σακουλάκι των 20γρ
Κακάο σε συσκευασία των
55 125γρ
Κομπόστα ροδάκινο σε
μεταλλική συσκευασία των
56 850γρ
57 Σοκολατούχο ροφημα 250γρ
Φρυγανιά -παξιμάδι σίτου
58 συσκευασία 250γρ
Μουστάρδα απαλή σε
59 συσκευασία 500γρ
Κέτσαπ κλασσική σε
60 συσκευασία 500γρ
Ψωμί του τόστ συσκευασία
61 340γρ
Μπισκότα τύπου Μιράντα σε
62 συσκευασία 225γρ

Μπισκότα πτι-μπερ σε
63 συσκευασία 225 γρ

τεμάχια

80

0,95

76,00

Μπισκότα γεμιστά σε
64 συσκευασία 200γρ

τεμάχια

250

1,25

312,50

65 Σφολιατάκια 1000γρ.

τεμ'αχια

80

2,25

180,00

66 Σφολιάτα 900γρ.

τεμάχια

90

2,15

193,50

Φύλλα κρούστας συσκευασία
67 450 γρ.

τεμάχια

30

1,60

48,00

Φρουι Ζελέ κεράσι -φράουλα
68 200 γρ (συσκευασία)
69 Λουκούμια

συσκευασία
Κιλά

20
30

1,25
4,10

25,00
123,00

Καραμέλες ζελεδάκια σε
70 συσκευασία 1 κιλού

κιλά

90

5,20

468,00

Σοκολατάκια μίνι σε
71 συσκευασία 340γρ

συσκευασία

100

3,40

340,00

Γκοφρετάκια μίνι σε
72 συσκευασία 210γρ

συσκευασία

120

2,20

264,00

τεμάχια

205

0,38

77,90

τεμάχια

7

27,00

189,00

2,65

583,00

0,60
4,00
0,10
ΣΥΝΟΛΟ (2)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

72,00
240,00
20,06
6763,31
1623,19
8386,50

Γκοφρετα σε ατομική
73 συσκευασία 33γρ
Γλειφιτζούρια διαφόρων
γεύσεων στρόγγυλα σε
74 συσκευασία 100τεμ
Σοκολατένιες φιγούρες
χριστουγεννιάτικέςπασχαλιάτικες διάφορες,σε
75 μικρες συσκευασίες 250 γρ

συσκευασία

220

Παγωτίνια μικρά σε ξυλάκι σε
διάφορες γεύσεις με επικαλυψη
76 σοκολάτας
77 Παγωτό λίτρου
78 Χωνάκια για το παγωτο

τεμάχια
λίτρα
τεμάχια

120
60
200

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ(1) +ΣΥΝΟΛΟ(2)
ΦΠΑ (13%+24%)

9961,09
2038,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)+ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

12000,00

ΟΜΑΔΑ 5 :ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ

Ελαιόλαδο ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ
σε μεταλλικη
1 συσκευασία 5 λίτρων

τεμάχια

62

26,00

1.612,00

Ελαιόλαδο ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ
2 σε συσκευασία 1 λίτρου

τεμάχια

15

6,51

97,65

ΣΥΝΟΛΟ(1)

1.709,65

ΦΠΑ 13%

222,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)

1.931,90

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Καλομποκελαιο σε
3 συσκευασία 1 λίτρου

τεμάχια

51

2,60

132,60

Ηλιέλαιο σε μεταλλική
4 συσκευασία 5 λίτρων

τεμάχια

31

10,50

325,53

Σύνολο(2)

458,13

ΦΠΑ 24%

109,95

Γενικό Σύνολο (2)

568,08

ΣΥΝΟΛΟ (1) +(2)

2.167,78

ΦΠΑ (13%+24%)

332,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(1) +ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
13%

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ

Γιαούρτι παραδοσιακό
σε συσκευασία των
1 300γρ

τεμάχια

650

1,20

780,00

Γάλα σε συσκευασία 1
2 λίτρου

τεμάχια

500

1,10

550,00

Γάλα σε συσκευασία
3 1/2 λίτρου

τεμάχια

50

0,70

35,12

4 Τυρι

κιλά

255

7,95

2.027,25

Ημίσκληρο τυρί -τυπου
Ζάρι σε συσκευασία
5 400γρ

συσκευασία

160

4,50

720,00

Μπαστούνι κεφαλοτύρι
6 (σαγανάκι)

κιλό

18

6,80

122,40

Ημίσκληρο Κασέρι
7 παραδοσιακό

κιλά

20

9,50

190,00

Σύνολο

4.424,77

ΦΠΑ 13%

575,23

Γενικό Σύνολο

5.000,00

ΟΜΑΔΑ 7 : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΦΠΑ(13%)

ΣΥΝΟΛΟ

1 Πατάτες
2 Κρεμμύδια

κιλά
κιλά

1320
250

0,65
0,50

858,00
125,00

3 Κρεμμυδάκια φρεσκα

κιλά

4

2,00

8,00

κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά

4
30
10
80
210
550
90

4,25
1,55
1,45
1,75
1,75
1,65
1,10

17,00
46,50
14,50
140,00
367,50
907,50
99,00

4
5
6
7
8
9
10

Σκόρδα
Σπανάκι
Πράσα
Πιπεριές για γέμισμα
Λεμόνια
Μήλα
Πορτοκάλια

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Μπανάνες
Αχλάδια
Πεπόνι
Καρπούζι
Βερίκοκα
Μαϊντανός ματσάκι
Σέλινο
Καρότα
Ντομάτες
Αγγουράκια
Μαρούλια
Λάχανο
Κολοκυθάκια
Μελιτζάνες φλάσκες
Φασολάκια φρέσκα
Άνηθός ματσάκι

κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
τεμάχια
κιλό
κιλό
κιλό
τεμάχια
κιλό
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
τεμάχια

650
450
180
400
60
110
35
133
252
350
90
180
30
17
17
40

1,80
1,95
1,65
0,55
1,85
0,60
2,05
0,95
1,40
0,55
1,55
0,65
1,40
1,65
2,60
0,65

1.170,00
877,50
297,00
220,00
111,00
66,00
71,75
126,35
352,80
192,50
139,50
117,00
42,00
28,05
44,20
26,00

27

Κεράσια

κιλά

60

3,50

210,00

28 Μπρόκολα
29 Νεκταρίνια

κιλά
κιλά

20
60

2,07
2,45

41,40
147,00

30 Ροδάκινα

κιλά

40

2,45

98,16

31 Σταφυλια

κιλά

60

2,95

177,00

32 Φράουλες

κιλά

90

2,85

256,86

33 Μανταρίνια

κιλά

81

1,35

109,27

34 Πιπεριές για τηγάνισμα

κιλά

10

1,78

17,80

ΣΥΝΟΛΟ

7.522,14

ΦΠΑ 13%

977,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.500,00

ΟΜΑΔΑ 8: ΕΙΔΗ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κρέας βόοειδές νωπό
1 Α ποιότητας
Κιμά μόσχου
2 Α΄ποιότητας
Χοιρινό νωπό
3 Α΄ποιότητας
Κοτόπουλο στήθος
4 φιλέτο

5 Κοτόπουλο ολόκληρο

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ

κιλά

211

9,00

1.899,00

κιλά

384

8,50

3.264,00

κιλά

70

6,50

455,00

κιλά

30

8,00

240,00

κιλά

457

3,50

1.599,50

Αυγά μεσαίου
6 μεγέθους

κιλά

2713

0,35

949,55

Σύνολο

8.407,05

ΦΠΑ 13%

1.092,95

Γενικό Σύνολο

9.500,00

ΟΜΑ∆Α 9 ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψάρια φρέσκα κατά
προτίμηση
εγχώριας
1 προέλευσης
Σύνολο
ΦΠΑ 13%

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

κιλά

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

158

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ
ΦΠΑ 13%

14,00

Γενικό Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ

2.212,00
2.212,00
287,56
2.500,00

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άρτος -τύπου
1 70%
Κουλούρια
σουσαμένια 2 βάρους 50γρ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3 Κουλουράκια
Τσουρέκι-βάρους
4 0,500γρ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΦΠΑ (13%)

κιλά

1220

1,70

2.074,00

τεμάχια

1260

0,50
ΣΥΝΟΛΟ (1)
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)
ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

630,00
2.704,00
351,52
3.055,52

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
κιλά
τεμάχια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
90

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΦΠΑ (24%)
6,00

150

3,20

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
540,00
480,00

5 Τυρόπιτες

τεμάχια

109

6 Τυροπιτάκια
7 Λαγάνες

κιλά
τεμάχια

60
25

1,44

157,29

6,06
1,09
ΣΥΝΟΛΟ (2)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 10
ΣΥΝΟΛΟ (1) +(2)
ΦΠΑ (13% +24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) +(2)

363,60
27,25
1.568,14
376,35
1944,49
4272,14
727,86
5.000,00

ΟΜΑΔΑ 11 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Χαρτί υγείας -40 τεμαχίων Α'
1 ποιότητας

συσκευασία

60

7,08

424,80

Χαρτί ρολό κουζίνας επαγγελματικό σε συσκευασία
2 5 κιλών

τεμάχια

10

9,92

99,20

Χαρτί ρολό κουζίναςεπαγγελματικό σε συσκευασία
3 6Χ 1KG το κιβώτιο

κιβώτιο

50

12,90

645,00

Χαρτοπετσέτες -λευκές ενδ.
Διαστ.30Χ30 των 50 τεμαχίων
4 ανα πακέτο

πακέτο

90

0,50

45,00

Χαρτοπετσέτες -λευκές
εστιατορίου των 560τεμαχίων
5 ανα πακέτο

πακέτο

2

1,90

3,80

Χειροπετσέτα Ζικ -ζακ λευκή
6 4000τεμαχίων

συσκευασία

50

13,37

668,50

Σάκοι απορριμάτων μαύροι του
7 κιλού διαστάσεων 70χ80

κιλό

85

1,95

165,75

Σάκοι απορριμάτων με κορδόνι
μεσαίου μεγέθους(ενδ.διαστ.52
8 Χ 75εκ), πακέτο 10 τεμαχίων.

πακέτο

100

0,83

83,00

Σακούλες απορριμάτων
διαστάσεων 45Χ56 για
καλαθάκια σε ρολό των 20
9 τεμαχίων

ρολό

120

0,43

51,60

Σακούλες διατήρησης τροφίμων
συσκευασία των 50 τεμαχίων
10 διαστασεων 30Χ43

συσκευασία

30

0,60

18,00

Σακούλες διατήρησης τροφίμων
συσκευασία των 50 τεμαχίων
11 διαστασεων 28Χ36

συσκευασία

30

0,55

16,50

Σακούλες διατήρησης τροφίμων
συσκεuασία των 50 τεμαχίων
12 διαστασεων 17χ27

συσκευασία

Σακούλες φυλαξης χαλιων
13 45Χ45

10

0,35

3,50

τεμάχια

6

0,45

2,70

Απορρυπαντικό πλυντηρίων
14 ρούχων υγρό 48 μεζούρες

τεμάχια

20

5,60

112,00

Απορρυπαντικό πλυντηρίων
ρούχων σε σκόνη σε
15 συσκευασία των 20 κιλών

τεμάχια

5

29,00

145,00

Σκόνη καθαρισμού αλάτων για
πλυντήριο ρούχων σε
συσκευασία των
16 950γρ(ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ)

τεμάχια

10

2,00

20,00

Λευκαντική σκόνη ρούχων σε
17 συσκευασία των 60γρ

τεμάχια

30

0,70

21,00

Μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων
18 συσκευασία των ενδ.3λίτρων

τεμάχια

25

2,50

62,50

Λαμπρυντικό πλυντηρίων
πιάτων υγρό σε συσκευασία των
19 4 λίτρων

τεμάχια

10

9,00

90,00

Αλάτι πλυντηρίων πιάτων σκόνη
20 σε συσκευασία των 2,5 κιλών

τεμάχια

18

3,90

70,20

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο
21 χέρι σε συσκευασία 4 λίτρων

τεμάχια

35

2,60

91,00

Απορρυπαντικό πλυντηρίων
πιάτων -ταμπλέτες σε
22 συσκευασία 28 τεμαχίων

συσκευασία

30

6,50

195,00

Απορρυπαντικό πλυντηρίων
πιάτων -υγρό σε συσκευασία 4
23 λιτρών

τεμάχια

25

8,40

210,00

Χλωρίνη παχύρευση
(απολυμαντική ) σε συσκευασία
24 των 1.250 γρ.

τεμάχια

110

1,80

198,00

Χλωρίνη παχύρευση
(απολυμαντική ) σε συσκευασία
25 των 4λίτρων

τεμάχια

25

3,00

75,00

Χλωρινή απλή λεπτόρευστη σε
26 συσκευασία των 4λίτρων

τεμάχια

2

2,50

5,00

Υγρό γενικού καθαρισμού
αρωματικό -απολυμαντικό
χωρίς χλώριο σε συσκευασία 1
27 λίτρου

τεμάχια

60

2,50

150,00

Υγρό γενικού καθαρισμού
αρωματικό σε συσκευασία 4
28 λίτρων

τεμάχια

40

2,50

100,00

Υγρό για τζάμια σε συσκευασία
29 των 4 λίτρων

τεμάχια

20

3,80

76,00

Καθαριστική κρέμα για όλες τις
επιφάνειες σε συσκευασία
30 500γρ

τεμάχια

30

2,00

60,00

Καθαριστικό κατά του λίπους
για εστίες και φούρνους
31 κουζίνας με ψεκαστήρα 500μλ

τεμάχια

25

1,80

45,00

Υγρό καθαρισμού αλάτων με
32 ψεκαστήρα 750μλ

τεμάχια

35

1,70

59,50

Σκόνη γενικού καθαρισμού
33 500γρ

τεμάχια

2

1,30

2,60

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

συσκευασία

10

0,85

8,50

Ακουα φόρτε (κεζαπ) σε
35 συσκευασία 0,450 μλ.

τεμάχια

55

0,50

27,50

Απολυμαντικό υγρό τουαλέτας
36 σε συσκευασία των 0,750μλ

τεμάχια

70

1,50

105,00

37 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό

τεμάχιο

11

3,50

38,50

Υγρό κρεμοσάπουνο
απολυμαντικό - σε συσκευασία
38 των 4 λίτρων

τεμάχια

25

7,90

197,50

Υγρό κρεμοσάπουνο - σε
39 συσκευασία των 4 λίτρων

τεμάχια

25

4,50

112,50

Απορροφητική πετσέτα (τυπου
vitex)σε συσκευασία του
40 1τεμαχίου διαστάσεων 20χ30εκ

τεμάχια

100

1,00

100,00

Γάντια κουζίνας -λαστιχένια
41 (Νο7,5-8)

τεμάχια

25

1,30

32,50

Γάντια μιας χρήσεως σε
συσκευασία των 100τεμαχίων
42 Νιτριλίου

συσκευασία

60

6,20

372,00

Αποφρακτικο υγρό -σε
43 συσκευασία του 1 λίτρου

τεμάχια

10

7,00

70,00

Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα σε
συσκευασία του 1 τεμαχίου
44 διαστάσεων 12Χ6εκ

τεμάχια

250

0,30

75,00

Απολυμαντικό υγρό επιφανειών
45 κουζίνας σε συσκευασία 750ml

τεμάχια

10

5,00

50,00

Σύρμα κουζίνας σγουρό χοντρο
46 μεταλλικό και χάλκινο

συσκευασία

50

0,90

45,00

Σύρμα πιάτων -ψιλό και
ανοξείδωτο σε συσκευασία 1
47 τεμαχίων

τεμάχια

20

1,00

20,00

Αλουμινόχαρτο
(επαγγελματικής χρήσης) σε
48 συσκευασία του 1 κιλού- 100m

τεμάχια

15

4,95

74,25

Μεμβράνη τροφίμων επαγγελματική συσκευασία
49 των 200 μέτρων

τεμάχια

15

4,20

63,00

Λαδόκολλα φούρνου διαστάσεων 35x50 χύμα
50 (επαγγελματικής χρήσης )

κιλά

30

2,60

78,00

51 Φαράσι πλαστικο με κοντάρι

τεμάχια

5

4,80

24,00

52 Ανταλλακτικό σκούπας

τεμάχια

12

1,00

12,00

Κοντάρι μεταλλικό (για σκούπα
53 ή απλή σφουγγαρίστρα)

τεμάχια

20

0,90

18,00

Ξαραχνιάστρα -πτυσσόμενη με
54 κοντάρι 1,5 μ.

τεμάχια

6

8,80

52,80

Μωρομάντηλα -υγρά σε
55 συσκευασία των 72

τεμάχια

100

1,20

120,00

Facial χαρτομάντηλα (2 ply) σε συσκευασία των 150
56 τεμαχίων

συσκευασία

60

1,00

60,00

Σκούπες με χόρτο για αυλή με
57 κοντάρι

τεμάχια

6

3,70

22,20

Κοντάρι μεταλλικό με πάσσα για
58 επαγγελματική σφουγγαρίστρα

τεμάχια

12

1,80

21,60

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
59 νήματος αντ/κη( λευκή )

τεμάχια

12

2,30

27,60

Ανταλλακτικό Σφουγγαρίστρας 60 απλή

τεμάχια

50

1,07

53,50

Ανταλλακτικό Σφουγγαρίστρας
61 επαγγελματικής

τεμάχια

6

2,50

15,00

Κεφαλή επαγγελματικής
62 σφουγγαρίστρας

τεμάχια

6

1,80

10,80

Σετ σφουγγαρίσματος
τροχήλατο επαγγελματικό με
μονο κουβά 25lit επαγγελματικό
63 και στίφτη

τεμάχια

6

50,00

300,00

Παρκετέζα με κοντάρι 80cm
64 ΚΟΜΠΛΕ

τεμάχια

6

10,50

63,00

Κουβάς σφουγγαρίσματος
πλαστικός επαγγελματικός -για
65 καροτσακι

τεμάχια

6

55,76

334,56

Κουβάς σφουγγαρίσματος
66 πλαστικός
67 Φιάλη βουτανίου 10,2

τεμάχια
τεμάχια

10
3

2,80
18,00

28,00
54,00

Φιαλίδια υγραερίου -τύπου ΕΛ
68 ΓΚΡΕΚΟ

τεμάχια

15

5,50

82,50

Συσκευασία υγραερίου τυπου
69 ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ

τεμάχια

6

50,00

300,00

Φιαλίδια υγραερίου -τύπου
70 Gamping
71 Συσκευασία υγραερίου

τεμάχια
τεμάχια

35
3

0,90
11,00

31,50
33,00

Οινόπνευμα -φωτιστικό σε
72 συσκευασία των 0,350λίτρων

τεμάχια

36

0,90

32,40

Καθαριστικό υγρό για χαλιά σε
73 συσκευασία 500ml

τεμάχια

6

4,00

24,00

Ποτήρια μιας χρήσεως πλαστικά σε συσκευασία 100
74 τεμαχίων

συσκευασία

12

0,60

7,20

Καλαμάκια σπαστά σε
75 συσκευασία των 100τεμαχίων

τεμάχια

30

0,30

9,00

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

συσκευασία

10

1,10

11,00

Πιάτα μιας χρήσεως -πλαστικά
μεσαίου μεγέθους σε ΝΟ 2
77 συσκευασία 20 τεμαχίων

συσκευασία

20

0,96

19,20

Καπάκια Πλαστικά μιας
χρήσεως για σκευη 640 γρ σε
78 συσκευασία 100τεμ

συσκευασία

3

4,10

12,30

Σκεύη πλαστικά μιας χρήσεως
79 640γρ σε συσκευασία 50τεμ

συσκευασία

3

3,30

9,90

Καπάκια Πλαστικά μιας
χρήσεως για σκευη 1.280γρ σε
80 συσκευασία 50τεμ

συσκευασία

3

3,50

10,50

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

συσκευασία

3

6,50

19,50

Ξυλάκια για σουβλάκια σε
82 συσκευασία 200τεμ

συσκευασία

12

1,00

12,00

Καλάθι αιωρούμενο πλαστικό
με καπάκι ποδοκίνητο (τυπου
83 πεντάλ) 25Λ

τεμάχια

6

10,00

60,00

84 Βαμβάκι σε συσκευασία 70γρ

τεμάχια

20

1,00

20,00

Σκοροκτόνα σε συσκευασία 2
85 τεμ

τεμάχια

10

1,90

19,00

Πατάκι μπάνιου ενδ. Διαστ.
86 40Χ60Μ (100% βαμβακερό)

τεμάχια

2

5,00

10,00

Πατάκια εξώπορτας ενδ.διαστ.
0,60μ Χ0,40Μ (με πλαστική
87 βάση και ψάθα)

τεμάχια

12

6,00

72,00

Γάντια φούρνου και πετσετακι
(σετ) ανθεκτικά σε υψηλές
88 θερμοκρασίες

σετ

6

15,00

90,00

Τραπεζομάντηλο πλαστικό ενδ.
89 Διαστάσεων 2Χ1,30

Τεμάχιο

6

3,00

18,00

Κάδος απορριμμάτων πλαστικός
90 για την κουζίνα ενδ. 50λίτρων

τεμάχια

6

8,00

48,00

Ποδιά κουζίνας πλαστική
αδιάβροχη μεγάλης αντοχής
91 (επαγγελματικές)

τεμάχια

6

8,50

51,00

Μυγοσκοτώστρες πλαστικές
92 απλές

τεμάχια

12

0,80

9,60

Εντομοκτόνα -σε συσκευασία
93 των 300μλ

τεμάχια

6

3,00

18,00

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ1,5V
94 σε συσκευασία 4 τεμαχίων

συσκευασία

15

2,00

30,00

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ1,5V
95 σε συσκευασία 4 τεμαχίων

συσκευασία

15

3,00

45,00

Ταφ λάστιχο δαπέδου 55εκ με
96 κοντάρι πλαστικό

τεμ

6

8,00

48,00

Ταφ λάστιχο δαπέδου 65εκ με
97 κοντάρι πλαστικό

τεμ

6

10,00

60,00

Ταφ με λάστιχο 55εκ και
σφουγγάρι τζαμιών με κοντάρι
98 πλαστικό

τεμ

6

11,00

66,00

Ταφ με λαστιχο 65 εκ και
σφουγγάρι τζαμιων με κοντάρι
99 πλαστικό

τεμ

6

14,07

84,44

ΣΥΝΟΛΟ

8.064,50

ΦΠΑ 24%

1.935,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.000,00

ΟΜΑΔΑ 12 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ) ΔΗΚΕΠ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ σε
1 συσκευασία των 4.000φ.

συσκευασία

30

12,00

360,00

Χαρτί υγείας -συσκευασία 40
2 τεμαχίων Α΄ποιότητας

συσκευασία

60

7,00

420,00

Χαρτί κουζίνας -επαγγελματικό σε
ρολό 1000γρ. Σε συσκευασία 6
3 ρολλών Χ 1KG το κιβώτιο

κιβώτιο

30

12,00

360,00

Υγρό γενικού καθαρισμού αρωματικό σε συσκευασία των 4
4 λίτρων

τεμάχια

40

2,40

96,00

Χλωρίνη παχύρευση
(απολυμαντική) σε συσκευασία των
5 1.250 γρ.

τεμάχια

40

2,00

80,00

Χλωρίνη -απλή λεπτόρευστη σε
6 συσκευασία των 4 λίτρων

τεμάχια

40

2,00

80,00

Σακούλες απορριμάτων -μαύρες του
7 κιλού διαστάσεων 80Χ110

κιλό

70

1,95

136,50

Σακούλες απορριμάτων - για
καλαθάκια σε ρολό των 20
8 τεμαχίων διαστάσεων 50Χ50 ΕΚ.

συσκευασία

70

0,60

42,00

Υγρό πιάτων -για πλύσιμο στο χέρι
9 σε συσκευασία των 4 λίτρων

τεμάχια

28

2,40

67,20

Κρεμοσάπουνο για τα χέρια σε
10 συσκευασία των 4 λίτρων

τεμάχια

24

3,50

84,00

Υγρό για τα τζάμια -σε συσκευασία
11 των 4 λίτρων

τεμάχια

20

3,50

70,00

Διαλυτικό αλάτων σε μορφη σπρει
12 συσκευασίας 500μλ

τεμάχια

20

2,50

50,00

13 Ανταλλακτικό σκούπας

τεμάχια

10

1,00

10,00

14 Φαράσι με πλαστικό κοντάρι

τεμάχια

6

2,30

13,80

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 15 απλή

τεμάχια

20

1,10

22,00

Κοντάρι σφουγγαρίστρας
16 μεταλλικό

τεμάχια

20

0,90

18,00

Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα σε
συσκευασία του 1 τεμαχίου
17 διαστάσεων 12Χ6

τεμάχια

70

0,40

28,00

Απορροφητική πετσέτα (τυπου
vitex)σε συσκευασία του 1τεμαχίου
18 διαστάσεων 20χ30εκ

τεμάχια

60

0,70

42,00

Γάντια σε συσκευασία των
19 100τεμαχίων latex με πούδρα

συσκευασία

20

3,50

70,00

Ακουα φόρτε (κεζαπ) σε
20 συσκευασία 0,450 μλ.

τεμάχια

30

0,60

18,00

Οινόπνευμα -φωτιστικό σε
21 συσκευασία των 0,350λίτρων

τεμάχια

20

1,00

20,00

Εντομοκτόνα σε συσκευασία των
22 300ml

τεμάχια

20

2,00

40,00

Φιαλίδια υγραερίου -τύπου ΕΛ
23 ΓΚΡΕΚΟ

τεμάχια

12

5,50

66,00

Συσκευασία υγραερίου τυπου ΕΛ
24 ΓΚΡΕΚΟ

τεμάχια

2

50,00

100,00

Φιαλίδια υγραερίου τύπου
25 Gamping απλά

τεμάχια

60

1,00

60,00

Αποφρακτικο υγρό -σε συσκευασία
26 του 750 ml

τεμάχια

15

6,20

93,00

Σύρμα πιάτων -ψιλό και ανοξείδωτο
27 σε συσκευασία 1 τεμαχίων

τεμάχια

30

0,80

24,00

Αλουμινόχαρτο (επαγγελματικής
χρήσης) σε συσκευασία του 1
28 κιλού(100m)

συσκευασία

30

4,50

135,00

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

20

1,15

23,00

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

20

1,00

20,00

συσκευασία

Ποτήρια μιας χρήσεως -πλαστικά σε
31 συσκευασία 50τεμαχίων

συσκευασία

15

0,70

10,50

Καλαμάκια σπαστά σε συσκευασία
32 των 100τεμαχίων

συσκευασία

30

0,30

9,00

Μωρομάντηλα -υγρά σε
33 συσκευασία των 72

συσκευασία

30

1,50

45,00

Καροτσι σφουγγαρισματος
(επαγγελματικό ) με δυο πλαστικούς
34 κάδους 25 λίτρων
τεμάχιο

1

84,58

84,58

35 Ποδόμακτρα (πατάκια) εισόδου

5

5,00

25,00

τεμάχιο

Σύνολο

2822,58

ΦΠΑ 24%

677,42

Γενικό Σύνολο

3500,00

ΟΜΑΔΑ 13 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΚΕΠ
ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

1 Βιτάμ συσκευασία 1 κιλού

τεμάχια

25

4,00

100,00

2 Κασέρι (τύπου γκούντα)

κιλά

18

8,00

144,00

3 Πάριζα

κιλά

18

8,05

144,90

4

κιλά

1

7,75

7,75

5 Μέλι σε συσκευασία του
900 γρ

τεμάχια

8

5,05

40,40

6 Γαλατάκια διχτάκι

συσκευασία

20

1,00

20,00

7

συσκευασία

75

3,75

281,25

Κασέρι (τύπου ρεγκάτο)

Εμφιαλωμένο νερό
συσκευασία (24τεμΧ0,5L)
Σύνολο (1)

738,30 €

ΦΠΑ 13%

95,98

Γενικό Σύνολο(1)

834,28

ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8 Nescafe -χύμα 550ΓΡ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

συσκευασία

8

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ 24%
12,20

ΣΥΝΟΛΟ

97,60

9 Καφές ελληνικός -χύμα 500
γρ

τεμάχια

30

4,70

141,00

10 Στραγγιστός καφές -500γρ

τεμάχια

8

7,50

60,00

11 Κακάο σε σκόνη χύμα
1.000γρ

τεμάχια

8

6,50

52,00

12 Ζάχαρη σε χάρτινη
συσκευασία του 1 κιλού

τεμάχια

50

1,00

50,00

13 Τσάι του βουνού σε πλαστικό τεμάχια
σακουλάκι των 30γρ.

100

1,22

122,00

25

2,50

62,50

15 Κουλουράκια σε συσκευασία συσκευασία
του 450 γρ

70

3,00

210,00

16 Ψωμί τοστ συσκευασία
700γρ

συσκευασία

80

2,50

200,00

17 Ξύδι συσκευασία 350 ml

τεμάχια

30

0,81

24,30

18 Λεμονοχυμός φαγητού
συσκευασία 250 ml

τεμάχια

22

0,80

17,60

19 Αλάτι πλαστικό δοχείο
750γρ.

τεμάχια

20

1,79

35,86

20 Χυμοί σε χάρτινη
συσκευασία 1 λίτρου

τεμάχια

109

1,00

109,16

14 Μαρμελάδα σε γυάλινη
συσκευασία των 380γρ

τεμάχια

Σύνολο(2)

1182,02

ΦΠΑ 24%

283,69

Γενικό Σύνολο(2)

1465,71

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ (1) +ΣΥΝΟΛΟ(2)
ΦΠΑ 13%+ΦΠΑ24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) + ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

1920,32
379,68
2300,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2017

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Τα υπό προμήθεια είδη για τις ανάγκες του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ και των Νομικών του Προσώπων
πρέπει να εκπληρώνουν ή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
τεθεί με την παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα :
Για τα λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου θα ισχύουν οι εξής τεχνικές προδιαγραφές:

1. Τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να
πληρούν τον ΕΚ 1935/2004, τον ΕΚ 2023/2006 όπως τροποποιήθηκε με τον ΕΕ 282/2008,
τον ΕΕ 10/2011, τις οδηγίες 2007/42/ΕΚ, 93/11/ΕΟΚ, τον Κανονισμό ΕΚ 1895/2005 και
τον Κ.Τ.Π. (άρθρα 9, 21-28 «Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή με τα τρόφιμα». Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. Να είναι
κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και
ανθεκτικά.
2. Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
3. Τα απορρυπαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και
δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες βλαπτικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
4. Τα καθαριστικά να φέρουν σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να περιέχουν
συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
5. Θα φέρουν υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κοινοτικός και Εθνικός νόμος,
σήμανση επικινδυνότητας, προφυλάξεις, τρόπο προστασίας, αριθμό καταχώρησης,
αριθμό ειδικής άδειας Γ.Χ.Κ. ή Ε.Ο.Φ., ISO για όσα από αυτά προβλέπεται) οδηγίες
χρήσης, ιδιότητες κ.λ.π.
6. Τα είδη χάρτου θα είναι πρωτογενή Α ποιότητας, υψηλής λευκότητας, πυκνότητας και
συνεκτικότητας.
7. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της
ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των ειδών. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα
πρέπει να είναι ελλιπούς βάρους, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο
συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν.
8. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά για την καλή ποιότητα των
προμηθευόμενων ειδών της.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου αναγράφονται
στον πίνακα που ακολουθεί.

Ομάδα 2 «Λοιπά αναλώσιμα είδη Παντοπωλείου Δήμου Προσοτσάνης»

1.

2.

Υγρό 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.
Χλωρίνη παχύρευστη απολυμαντική σε συσκευασία 1250μλ:
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.
Χλωρίνη λεπτόρρευστη - Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο
ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία 4 λίτρων

3.

4.

Υγρό τζαμιών- 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
Υγρό πιάτων(για πλύσιμο στο χέρι)- 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

5.

6.

7.

Υγρό κρεμοσάπουνο- Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως
διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία
4 λίτρων
Θα είναι με ουδέτερου PH 6-7 και θα περιέχει λανολίνη και
βεταΐνη, 5 έως 15% ανιονικά τασιενεργά και λιγότερα από 5% μη
ιονικά τασιενεργά με άρωμα και βιοδιασπασιμότητα πάνω από
90%.
Παχύρευστο υγρό wc απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου
παπι) - Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως διαδεδομένο
στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία 750 γρ.
Παχύρευστο υγρό απορρυπαντικό με επιφανειο δραστικές ουσίες
χαμηλού αφρισμού, για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας, να
καθαρίζει σε βάθος τη λεκάνη, χαρίζοντάς της άρωμα που διαρκεί, ενώ
ταυτόχρονα εξαφανίζει τα μικρόβια, τα άλατα, τη θαμπάδα και το
πουρί, να απλώνεται εύκολα στο εσωτερικό της λεκάνης με ειδικού
στομίου πλαστικό μπουκάλι.
Ακουα φόρτε (κεζαπ) - Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως
διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά σε πλαστική συσκευασία 0,450ml
Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος αρίστης ποιότητας για την καθαριότητα
και λεύκανση wc, νεροχυτών, νιπτήρων κλπ.

8.
9.

Οινόπνευμα - φωτιστικό Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως
διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία των 0,350λ

Ξαραχνιάστρα πτυσσόμενη με κοντάρι 1,5 μ
10.
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας (απλής)Το προϊόν θα πρέπει να είναι
επώνυμο ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά
11.

12.

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματικής (για καροτσάκι)- Το
προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική
αγορά
Κοντάρι μεταλλικό 1,30μ

13.
14.
15.

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός
Σκούπα χόρτου με κοντάρι
Φαράσι με πλαστικό κοντάρι

16.
17.

18.

Σκούπα με πλαστικό κοντάρι
Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα- Το προϊόν θα πρέπει να είναι
επώνυμο ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία 1
τεμαχίου

20.

Χαρτί Υγείας –Α΄ποιότητας λευκό και λείο .Το προϊόν θα πρέπει να είναι
επώνυμο ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία των
12 τεμαχίων και βάρους 200γρ/ρολό .
Χαρτί υγείας 2φυλλο, μήκος ρολού περί των 130μέτρων, 150
γραμμαρίων/ρολό, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό.
Χαρτί ρολό κουζίνας(επαγγελματικό) - Το προϊόν θα πρέπει να είναι
επώνυμο ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά 1κιλού σε
συσκευασία 6 τεμαχίων .
Μήκος ρολού 77 μέτρων, διαστάσεις φύλλου 22x23,5 εκατοστών,
350 φύλλα/ρολό, 1000 γραμμαρίων /ρολό από 100% λευκασμένο
χημικό πολτό.

21.

Χειροπετσέτα Ζικ -ζακ -λευκή σε συσκευασία 4000τεμαχίων
Απορροφητικές από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, διαστάσεων
25x23 εκατοστών, γενικής χρήσης τύπου Ζικ Ζακ.

19.

22.
23.
24.

Απορροφητικά πανάκια(τύπου vitex)συσκευασία ενός τεμαχίου
Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του κιλού διαστάσεων 65Χ85εκ.
Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του κιλού διαστάσεων 55Χ75εκ.
Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του κιλού διαστάσεων 70Χ80εκ.

25.

26.

Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
διαστάσεων 50Χ50εκ.
Σακούλες γραφείου με ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένες
από ινστιτούτο καταναλωτών Ευρώπης, διαστάσεων 50Χ50 εκατοστών
περίπου σε ρολό των 20 τμχ.
Εντομοκτόνα - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 300 ml

27.
Γάντια - Latex. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναιπώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των
28.

100 τεμαχίων.

29.
30.

Βούρτσα με θήκη τουαλέτας -πλαστική
Καθαριστική κρέμα για όλες τις επιφάνειες σε συσκευασία 500μλ
Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία 500μλ

31.
Κουβάς σφουγγαρίσματός πλαστικός επαγγελματικός για καροτσάκι
32.
ΟΜΑΔΑ 11 --- ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
α/α
Είδος- περιγραφή

1.

Χαρτί υγείας - Α’ ποιότητας, λευκό και λείο. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά. Σε συσκευασία των 40
τεμαχίων και βάρους 80 gr/ το τεμάχιο.

2.

Χαρτί κουζίνας - (επαγγελματικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
ευρέως διαδεδομένα στην αγορά και βάρους 5.000 gr.
Μήκος ρολού 77 μέτρων, διαστάσεις φύλλου 22x23,5 εκατοστών,

3.

Χαρτί κουζίνας - (επαγγελματικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
ευρέως διαδεδομένα στην αγορά και βάρους 1000 gr συσκευασία 6Χ 1κιλο
κιβώτιο . Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως διαδεδομένο στην
Ελληνική αγορά 1κιλού σε συσκευασία 6 τεμαχίων .
Μήκος ρολού 77
μέτρων,
διαστάσεις
φύλλου θα
22x23,5
εκατοστών,
Χαρτοπετσέτες
- λευκές
(εστιατορίου)
Τα προϊόντα
πρέπει να
είναι

4.

επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά ενδ . διαστάσεων 33Χ33 σε
συσκευασία των 80 τεμαχίων ανά πακέτο.

5.

Χαρτοπετσέτες - λευκές (εστιατορίου) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 560τεμαχίων
ανά πακέτο.

6.

7.
8.

Χαρτοπετσέτες - λευκές (εστιατορίου) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
ευρέως διαδεδομένα στην αγορά ενδ . διαστάσεων 33Χ33 σε συσκευασία των
80 τεμαχίων ανά πακέτο.
Σάκοι απορριμμάτων - μαύροι (με το κιλό) διαστάσεων των70 x 80 εκ.
Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι μεσαίου μεγέθους ( ενδ. Διαστάσεων 52Χ75)
πακέτο 10 τεμαχίων

Σακούλες απορριμμάτων - Διαστάσεων 50 x 50cm 50 x 50 cm για καλαθάκια σε
συσκευασία ρολό των 20 τεμαχίων
9.

Σακούλες γραφείου με ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένες από
ινστιτούτο καταναλωτών Ευρώπης, διαστάσεων 50Χ50 εκατοστών περίπου σε
ρολό των 20 τμχ.

Σακούλες διατήρησης τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμαχίων διαστάσεων
10. 30Χ43
Σακούλες διατήρησης τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμαχίων διαστάσεων
11. 28Χ36
Σακούλες διατήρησης τροφίμων σε συσκευασία 50 τεμαχίων διαστάσεων
12. 17Χ27
13. Σακούλες φύλαξης χαλιών 45Χ45
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων – υγρό . Τα προϊόνταθα πρέπει να είναι
14. επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 48 μεζούρων
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων - σε σκόνη. Τα προϊόνταθα πρέπει να
15. είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 20 kg.
Σκόνη καθαρισμού αλάτων για πλυντήριο ρούχων - Ταπροϊόντα θα πρέπει να
16. είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 950 gr.
17.

Λευκαντική σκόνη ρούχων – σε συσκευασία των 300 gr.

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
18. ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 3 lt.
Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων – (υγρό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
19. επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4lt.
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων – (σκόνη) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
20. επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 2,5 kg.
Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
21. επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων – ταμπλέτες Τα προϊόντα θα πρέπει
να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 28
22.
τεμαχίων .
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων - (υγρό) Τα προϊόντα θα πρέπει να
23. είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.

Χλωρίνη παχύρρευστη – (απολυμαντική ) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 1.250 gr.
Περιέχει λιγότερο από 5% μη ιονικά λευκαντικές ουσίες και άρωμα
λεμόνι, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 36% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική
24. 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.

25.

Χλωρίνη παχύρρευστη – (απολυμαντική ) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4λίτρων .

Χλωρίνη απλή λεπτόρρευστη - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
26.

ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.

Υγρό γενικού καθαρισμού – (αρωματικό-απολυμαντικό χωρίς χλώριο ) Τα
προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε
27. συσκευασία των 1 lt.

Υγρό γενικού καθαρισμού – (αρωματικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.
Διαλυμένο 1/100, σε διάφορα αρώματα για καθαρισμό και εύκολο
28. 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.
Υγρό για τζάμια - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
29. διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.

30.
31.
32.

Καθαριστική κρέμα για όλες τις επιφάνειες σε συσκευασία 750γρ
Καθαριστικό κατά του λίπους για εστίες και φούρνους κουζίνας με
ψεκαστήρα σε συσκευασία 500μλ
Υγρό καθαρισμού αλάτων με ψεκαστήρα σε συσκευασία 750μλ

33. Σκόνη Γενικού καθαρισμού σε συσκευασία 500γρ
Μπλόκ - για το καζανάκι της τουαλέτας. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
34. επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία του σε
συσκευασία 2 τεμαχίων Χ 80γρ σαπουνάκι.
35. Άκουα φόρτε (κεζάπ) συσκευασία 0,450 μλ.

Απολυμαντικό υγρό τουαλέτας - Παχύρευστο υγρό wc απολυμαντικό
λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπι) - Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο
ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία 750 γρ.
Παχύρευστο υγρό απορρυπαντικό με επιφανειο δραστικές ουσίες
χαμηλού αφρισμού, για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας, να
καθαρίζει σε βάθος τη λεκάνη, χαρίζοντάς της άρωμα που διαρκεί, ενώ
36.
ταυτόχρονα εξαφανίζει τα μικρόβια, τα άλατα, τη θαμπάδα και το πουρί, να
απλώνεται εύκολα στο εσωτερικό της λεκάνης με ειδικού στομίου πλαστικό
μπουκάλι. Τα προϊόντα θα πρέπει ναείναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα
στην αγορά σε συσκευασία των 0,750 ml
37. Πιγκάλ τουαλέτας με βούρτσα πλαστική( κλειστό )
Υγρό κρεμοσάπουνο-απολυμαντικό - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
38. επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.
Υγρό κρεμοσάπουνο - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.
Θα είναι με ουδέτερου PH 6-7 και θα περιέχει λανολίνη και βεταΐνη, 5
έως 15% ανιονικά τασιενεργά και λιγότερα από 5% μη ιονικά τασιενεργά με
39.
άρωμα και βιοδιασπασιμότητα πάνω από 90%.

40.

Απορροφητική πετσέτα - (τύπου vitex) Διαστάσεων

Γάντια κουζίνας - λαστιχένια (Νο 7,5-8) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
41. επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά.
Γάντια μίας χρήσεως – Νιτριλίου . Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
42. ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.
Αποφρακτικό υγρό - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,ευρέως
43. διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία του 1 lt.
44.
45.

Σφουγγάρι πιάτων - με σύρμα διαστάσεων 12 x 6 cm .
Απολυμαντικό υγρό επιφανειών κουζίνας σε συσκευασία 750 ml
Σύρμα πιάτων σγουρό –χοντρό μεταλλικό χάλκινο σε συσκευασία 4 τεμαχίων

46.
Σύρμα πιάτων - ψιλό και ανοξείδωτο σε συσκευασία του1 τεμαχίου.
47.
Αλουμινόχαρτο - (επαγγελματικής χρήσης) σε χάρτινη συσκευασία του 1
kg.100m.
Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το
48. ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην τσακίζει, να χρησιμοποιείται και
από τις δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή. Θα πρέπει να προστατεύει
αποτελεσματικά τα τρόφιμά από το φως και τις οσμές.

Μεμβράνη τροφίμων – διάφανη, επαγγελματικής χρήσης σε χάρτινη
49. συσκευασία των περίπου 200 μέτρων.
50.
51.
52.
53.
54.

Λαδόκολλα φούρνου - Διαστάσεων 35 m x 50 cm(επαγγελματικής χρήσης)
Φαράσι πλαστικό με κοντάρι
Ανταλλακτικό σκούπας
Κοντάρι σκούπας μεταλλικό
Ξαραχνιάστρα - πτυσσόμενη με κοντάρι 1,5 μ
Μωρομάντηλα – (υγρά) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι

55. επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 72 τεμαχίων
τεμαχίων.
Facial χαρτομάντηλα - (2 ply) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
56. διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 150 τεμαχίων
57. Σκούπες με χόρτο - για αυλή και με κοντάρι
58. Κοντάρι μεταλλικό με πάσσα για επαγγελματική σφουγγαρίστρα
59. Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας νήματος αντ/κη (λευκή)
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - απλής
60.
61. Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - για το καροτσάκι
Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας
62.
Σετ σφουγγαρίσματος τροχήλατος επαγγελματικός με μονό Κουβά 25
63. λίτρων και στίφτη
64.

Παρκετέζα με κοντάρι 80cm ΚΟΜΠΛΕ

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός επαγγελματικός για καροτσάκι
Κουβάς σφουγγαρίσματός πλαστικός
Φιάλη βουτανίου 10,2
Φιαλίδια υγραερίου τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
Συσκευασία υγραερίου τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
Φιαλίδια υγραερίου - τύπου GAMPING
Συσκευή υγραερίου
Οινόπνευμα – (φωτιστικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
72. διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία του0,350 lt.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Καθαριστικό υγρό για χαλιά - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
73. διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 500ml.
74. Ποτήρια μιας χρήσεως - πλαστικά μεγάλα σε συσκευασία των
75. Καλαμάκια - σπαστά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων
Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά μεγάλα σε συσκευασία των 20 NO 4
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά μεσαία σε συσκευασία των 20 NO 2
Καπάκια Πλαστικά μιας χρήσεως για σκεύη 640 γρ σε συσκευασία 100τεμ.
Σκεύη πλαστικά μιας χρήσεως 640 γρ σε συσκευασία 50τεμ
Καπάκια πλαστικά μιας χρήσεως για σκεύη 1.280γρ σε συσκευασία 50τεμ
Σκεύη πλαστικά μιας χρήσεως 1.280γρ.(με καπάκι) σε συσκευασία 50τεμ

82.

Ξυλάκια για σουβλάκια σε συσκευασία 200τεμ

Καλάθι απορριμμάτων αιωρούμενο – πλαστικό με καπάκι ποδοκίνητο (τύπου
83. πεντάλ)
84. Βαμβάκι σε συσκευασία 70γρ
85. Σκοροκτόνα σε συσκευασία 2 τεμ.
86. Πατάκι μπάνιου ενδ. Διαστάσεων 0,50μΧ0,70μ (100% βαμβακερό )
Πατάκι εξώπορτας ενδ. Διαστάσεων 0,60μΧ0,40μ ( με πλαστική βάση και
87. ψάθα από πάνω)
Γάντια φούρνου με πετσετάκι (σετ) ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες . Σε
88. χρώματα και σχέδια που θα καθοριστούν από την αρμόδια υπηρεσία
Τραπεζομάντηλο πλαστικό ενδ. Διαστάσεων 2,00μΧ1,30μ
89.
Κάδος απορριμμάτων πλαστικός για κουζίνα 40λίτρων με πεντάλ
90.
91.

Ποδιά κουζίνας πλαστική αδιάβροχη μεγάλης αντοχής (επαγγελματικές)
Μυγοσκοτώστρες πλαστικές απλές

92.
Εντομοκτόνα - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, Ευρέως
93. διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 300 ml
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ1,5V σε συσκευασία 4 τεμαχίων
94.
95.

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ1,5V σε συσκευασία 4 τεμαχίων

96. Ταφ λάστιχο δαπέδου 55εκ με κοντάρι πλαστικό
Ταφ λάστιχο δαπέδου 55εκ με κοντάρι πλαστικό
97.
98. Ταφ με λάστιχο 55εκ και σφουγγάρι τζαμιών με κοντάρι πλαστικό
99.

Ταφ με λάστιχο 65εκ και σφουγγάρι τζαμιών με κοντάρι πλαστικό

ΟΜΑΔΑ 12 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΚΕΠ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ σε συσκευασία των 4.000φ. Απορροφητικές από 100%
1 λευκασμένο χημικό πολτό, διαστάσεων 25x23 εκατοστών, γενικής χρήσης τύπου Ζικ Ζακ.
2 Χαρτί υγείας -40 τεμαχίων Α΄ποιότητας 85γρ/τεμάχιο
Χαρτί κουζίνας -επαγγελματικό σε συσκευασία των 1000γρ σε κιβώτιο 6 ρολλά Χ 1 κιλό το
κιβώτιο . Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά
1κιλού σε συσκευασία 6 τεμαχίων . Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως
διαδεδομένο στην Ελληνική αγορά 1κιλού σε συσκευασία 6 τεμαχίων .
3
4 Υγρό γενικού καθαρισμού -αρωματικό σε συσκευασία των 4 λίτρων
Χλωρίνη παχύρευστη – (απολυμαντική ) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
5 διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 1.250 gr.
Χλωρίνη -απλή λεπτόρρευστη Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα
6 στην αγορά σε συσκευασία των 4 λίτρων
7 Σακούλες απορριμμάτων -μαύρες του κιλού διαστάσεων 80Χ 110
8 Σακούλες απορριμάτων - για καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων διαστάσεων 50Χ50 ΕΚ.
Υγρό πιάτων -για πλύσιμο στο χέρι Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
9 διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 λίτρων

Κρεμοσάπουνο για τα χέρια Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα
10 στην αγορά σε συσκευασία των 4 λίτρων
Υγρό για τα τζάμια - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
11 αγορά σε συσκευασία των 4 λίτρων
Διαλυτικό αλάτων σε μορφή σπρέι συσκευασίας 500μλ -Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
12 επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά.
13 Ανταλλακτικό σκούπας
14 Φαράσι με πλαστικό κοντάρι
15 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας -απλή
16 Κοντάρι σφουγγαρίστρας μεταλλικό
17 Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα διαστάσεων 12Χ6 (σε συσκευασία 1 τεμαχίου)
18 Απορροφητική πετσέτα (τύπου vitex) διαστάσεων 20χ30εκ σε συσκευασία 1 τεμαχίου
19 Γάντια latex σε συσκευασία των 100τεμαχίων

20 Άκουα φόρτε (κεζάπ) σε συσκευασία 0,450 μλ.
Οινόπνευμα – (φωτιστικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία του
21 0,350 lt
22 Εντομοκτόνα σε συσκευασία των 300ml
23 Φιαλίδια υγραερίου τύπου ΕΛ –ΓΚΡΕΚΟ
24 Συσκευασία υγραερίου τύπου ΕΛ –ΓΚΡΕΚΟ
25 Φιαλίδια υγραερίου τύπου GAMPING απλά
26 Αποφρακτικό υγρό -σε συσκευασία του 750 ml
27 Σύρμα πιάτων -ψιλό και ανοξείδωτο
28 Αλουμινόχαρτο (επαγγελματικής χρήσης) σε συσκευασία του 1 κιλού (100μ)
29 Πιάτα μιας χρήσεως -πλαστικά μεγάλα σε συσκευασία 20 τεμαχίων ΝΟ 4
30 Πιάτα μιας χρήσεως -πλαστικά μεσαία σε συσκευασία 20 τεμαχίων ΝΟ2
31 Ποτήρια μιας χρήσεως -πλαστικά σε συσκευασία 50 τεμαχίων
32 Καλαμάκια σπαστά σε συσκευασία των 100τεμαχίων
33 Μωρομάντηλα -υγρά σε συσκευασία των 72 τεμαχίων
34 Καρότσι σφουγγαρίσματος (επαγγελματικό) με δυο πλαστικούς κάδους 25 λίτρων (ΣΕΤ)
35 Ποδόμακτρα (Πατάκια εισόδου)

Για τα Τρόφιμα και τα είδη παντοπωλείου θα ισχύουν οι εξής τεχνικές προδιαγραφές:
Συγκεκριμένα, τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν
Τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών (Κ.Τ.Π.) 1
τον Κανονισμό 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η
εφαρμογή του άρθρου 18 του Κανονισμού 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων
όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π. παραγράφου 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης
παρτίδας προϊόντος, της οδηγίας 92/59
Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 – Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων – προς αντικατάσταση της 93/43
οδηγίας (ΕΟΚ).
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση
των
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Τον Κανονισμό 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων για την εξακρίβωση της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και την υγεία των ζώων και
των κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων
τον Κανονισμό 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των
τροφίμων
Τον Κανονισμό 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα
προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων
βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και
(ΕΚ) αριθ. 854/2004
Τον Κανονισμό 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ)
αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004
τον Κανονισμό 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και
Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
τον Κανονισμό 1019/02 της Επιτροπής της 13-06-02 για τις προδιαγραφές εμπορίας
1
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του ελαιολάδου.
τον Κανονισμό 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
Τον Κανονισμό 65/2004 για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης
αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς
Το Κανονισμό 641/2004 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
αίτηση για έγκριση νέων γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, την
κοινοποίηση υφιστάμενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη
παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού που έτυχε ευνοϊκής αξιολόγησης
κινδύνου.
τον Κανονισμό 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές
και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού,
τον Κανονισμό 396/2005/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την τροποποίηση του με τον Κανονισμό
299/2008.
Τον Κανονισμό 1086/2011 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005
της Επιτροπής όσον αφορά τη σαλμονέλα στο νωπό κρέας πουλερικών
Τον Κανονισμό 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας
για το κρέας πουλερικών
Τον Κανονισμό 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους
επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.
Τον Κανονισμό 1760/2000 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής
των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το
βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του
Συμβουλίου
Τον Κανονισμό 1825/2000 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο
κρέας
Τον Κανονισμό 589/2008 και την απόφαση 458/2013 για τον καθορισμό λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά
με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών
Τον Κανονισμό 29/2012 για το πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου.
Τον Κανονισμό 2568/1991 για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των
ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού
Τον Κανονισμό 1332/2008 περί ενζύμων που περιέχουν τα τρόφιμα.
Τον Κανονισμό 1333/2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων και τις τροποποιήσεις
του με τη δημιουργία καταλόγου του συνόλου των προσθέτων που χρησιμοποιούνται
στα τρόφιμα
Τον Κανονισμό 1334/2008 σχετικά με τις αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά

τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των
τροφίμων.
Τον Κανονισμό 231/2012 για τις προδιαγραφές των προσθέτων τροφίμων.
Τον Κανονισμό 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για
ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
Τον Κανονισμό 589/2014 για καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης
για τον έλεγχο των επιπέδων των διοξινών, των παρόμοιων με διοξίνες PCB και των
μη παρόμοιων με διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 252/2012
Τον Κανονισμό 315/1993 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις
των τροφίμων
Τον Κανονισμό 470/2009 για τη θεσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό
ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης
Τον Κανονισμό 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και
89/109/ΕΟΚ
Τον Κανονισμό 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα
στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και
την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής
2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής
Τον Κανονισμό 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και
πουλερικών
Τον Κανονισμό 2283/2015 (ΕΕ) σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής.
Τον Κανονισμό 609/2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά
παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως
υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους
και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της
Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας
2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών
της Επιτροπής ( ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009
τους κανονισμούς 1208/1981/ΕΟΚ (ποιότητα μόσχου) και 1538/1991/ΕΟΚ (ποιότητα
κοτόπουλου)
Την οδηγία 2012/12/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του
Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
την οδηγία 2004/41/ΕΚ για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την
υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και τη
διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση
την οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μέλι και την τροποποίηση της
με την οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

την οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των
τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες τις Επιτροπής
2007/68/ΕΚ, 2008/5/EK, 2005/26/EK, 2001/101/ΕΚ, 2002/86/ΕΚ και της Οδηγίας
2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών
των τροφίμων.
την οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Την οδηγία 96/22/ΕΚ περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών
με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική
παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και καταργήσεως των οδηγιών 81/6Q2/EOK,
88/146/EOK και 88/299/EOK
την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα
προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις
όποιες τροποποιήσεις αυτής.
την οδηγία 2008/60/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2008 και την τροποποίηση
της 2010/37/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα
γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (ΕΕ L 158/18.6.08, σ.17). Η οδηγία
2008/60/ΕΚ αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση και αντικαθιστά την οδηγία 95/31/ΕΚ
της Επιτροπής με τις τροποποιήσεις της (οδηγίες 98/66/ΕΚ, 2000/51/ΕΚ, 2001/52/ΕΚ,
2004/46/ΕΚ και 2006/128/ΕΚ της Επιτροπής οι οποίες έχουν εναρμονιστεί στον
Κ.Τ.Π., Άρθρο 69).
την οδηγία 2008/84/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Αυγούστου 2008 και τις
τροποποιήσεις της 2009/10/ΕΚ και 2010/67/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών
κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των
γλυκαντικών υλών (ΕΕ L 253/20.9.08, σ.1). Η οδηγία 2008/84/ΕΚ αποτελεί
κωδικοποιημένη έκδοση και αντικαθιστά την οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής με τις
τροποποιήσεις της (οδηγίες 98/86/ΕΚ, 2000/63/ΕΚ, 2001/30/ΕΚ, 2002/82/ΕΚ,
2003/95/ΕΚ, 2004/45/ΕΚ και 2006/129/EΚ της Επιτροπής οι οποίες έχουν
εναρμονιστεί στον Κ.Τ.Π., Άρθρο 36).
την οδηγία 2008/128/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2008 και την
τροποποίηση της 2011/3/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας
για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (ΕΕ L 6/10.1.09, σ. 20). Η
οδηγία 2008/128/ΕΚ αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση και αντικαθιστά την οδηγία
95/45/ΕΚ της Επιτροπής με τις τροποποιήσεις της (οδηγίες 1999/75/ΕΚ,
2001/50/ΕΚ,2004/47/ΕΚ και 2006/33/ΕΚ της Επιτροπής οι οποίες έχουν εναρμονιστεί
στον Κ.Τ.Π., Άρθρο 35, Μέρος Β’).
τις διατάξεων του Ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και
συναφείς διατάξεις”
τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις")
τις διατάξεων του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην
αγορά νωπού κρέατος”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
203/1998 και 79/2007
τις διατάξεις της ΚΥΑ 1288/2017 (ΦΕΚ 1763/Β/22.05.2017) περί τροποποίησης της
αριθ. 15523/30-8-2006 ΚΥΑ.
Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 275610/30-10-03 (ΦΕΚ 1616/Β/2003) περί συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 1019/02 της Επιτροπής της 13-06-02 για
τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου.

τις αγορανομικές διατάξεις 9/2009 και 7/2009 και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών.
τις διατάξεις της Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) (ΦΕΚ Β΄
630/2007)
τις διατάξεις του Π.Δ. 56/1995 περί συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες 92/46/ΕΟΚ
και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία
γάλακτος και Προϊόντων με βάση το γάλα.
τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊ− κού 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».
τις διατάξεις του Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L
87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011
Αγορανομική διάταξη, για νωπά οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967 (ΦΕΚ
2718/τ.Β΄/08-10-2012, Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών)
τις διαδικασίες και αρχές του συστήματος HACCP
την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τις υγειονομικές διατάξεων.
Σημειώνεται ότι η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία τροποποιείται συνεχώς και εφόσον κάποια από τις ανωτέρω
διατάξεις έχει αντικατασταθεί, καταργηθεί ή τροποποιηθεί ισχύει η επικαιροποιημένη ή νεότερη διάταξη.
Ειδικά όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες, προσμίξεις και ελαττώματα, θα είναι αρίστης
ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής
τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. Η
οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ισχύουσας
νομοθεσίας. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλιπούς βάρους, χτυπημένες κλπ. Οι
συσκευασίες όλων των τροφίμων θα φέρουν ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτές αναφέρονται στο
άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Η διακίνηση των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά,
απολυμασμένα και με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά η μεταφορά των
προϊόντων γάλακτος, κρέατος, ιχθυοπωλείου. κατεψυγμένων λαχανικών θα γίνεται με αυτοκίνητα
αυτοδύναμου ψύξεως και θα φέρουν σχετική άδεια της κατά τόπου υπηρεσίας.
Ενδεικτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται παρακάτω ανά ομάδα .

ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 3 : ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.

α/α

Είδος- περιγραφή

Γάλα – Λευκό φρέσκο πλήρες παστεριωμένο αγελαδινό και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής
με 3.5% ή 1,5% λιπαρά, σε συσκευασία του 1 lt.
1

ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1.

Είδος- περιγραφή
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.

2.

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.

3.

Ρεβίθια - 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.

4.

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.

5.

6

Ανάμικτα λαχανικά(φασολάκια –αρακάς) –Τα κατεψυγμένα λαχανικά (ανάμεικτα 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 .

7

Μακαρόνια για παστίτσιο- Νο 2 ή Νο3 από 100% σιμιγδάλι.

8

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
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
Μακαρόνια - Νο 6 ή Νο10 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.

9

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.

10

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.

11

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
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης του 1 kg.

12

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.

13

Βούτυρο αγελάδος σε πλακάκι 250γρ

14

Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του - Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και
να μην έχει καμία μυρωδιά. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη
συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 γρ.

15

Αλεύρι - για όλες τις χρήσεις και αποκλειστικά και μόνο
προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθάρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική
ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμία μυρωδιά.
Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος
παραβίασης του 1 kg.

16

Εμφιαλωμένο νερό –Το εμφιαλωμένο νερό δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές
ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε 6 μπουκάλια του 1,5 λίτρου.

17

Μέλι - 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
του 1 kg.

18

Γάλα εβαπορέ - λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ

19

αποστειρωμένο γάλα και κατά προτίμηση εγχώριας παρασκευής σε μεταλλική συσκευασία των
410 gr.
Γάλα ζαχαρούχο - λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ
αποστειρωμένο γάλα και κατά προτίμηση εγχώριας παρασκευής σε μεταλλική συσκευασία των
397 gr.

20

Kρέμα γάλακτος πλήρης 200γρ

21

Σαλάμι σε συσκευασία 320 γρ

22

Ζαμπον : Κρέας από μπούτι χοίρου τουλάχιστον 70% σε φέτες, με χρώμα και μυρωδιά
φυσιολογική. Σε φέτες

23

Γαλόπουλα: Βραστή σε φέτες

24

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

25

Χυμός λεμονιού 420 γρ

26

Πιπέρι - απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές σε

27

πλαστική συσκευασία των 100gr.
Ρίγανη - απαλλαγμένή από ξένες ύλες και οσμές σε
πλαστική συσκευασία των 50 gr.

28

Κανέλα –απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές σε πλαστική συσκευασία των 50γρ

29

Σόδα φαγητού 100γρ

30

Κύμινο - απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές σε
πλαστική συσκευασία των 50 gr.

31

Ιωδιούχο αλάτι - ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό,
αναλλοίωτο, με περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον
97%. 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 gr.

32

Ντοματάκι - ψιλοκομμένο και κατά προτίμηση εγχώριας

παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 400 gr. Το άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί
ανοιχτήρι
33 Ντοματοχυμός - σάλτσα που να προέρχεται απόσυμπύκνωση χυμού ντομάτας και κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr

34

35

36

Ντοματοπελτές –να προέρχεται από συμπύκνωση χυμού ντομάτας .Η συσκευασία του να
είναι μεταλλική των 410γρ .
Φρυγανιά τριμμένη - να προέρχεται από κανονικά
παρασκευασμένο άρτο σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης σε συσκευασία 250
gr.
Λιπαρή ουσία –για επάλειψη περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες άνω των 62% και κάτω του
80%.Σε πλακάκι σε συσκευασία των 250γρ.

37

Χαλβάς –χύμα σε μορφή μπαστούνι 1 κιλού

38

Σιμιγδάλι χοντρό σε συσκευασία 500γρ
Σιμιγδάλι αρίστης ποιότητος, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για παρασκευή χαλβά.
Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων με κενό αέρος.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης

39

Κουβερτούρα κλασσική 125 γρ.

40

Μπέικιν πάουντερ - φακελάκι σε συσκευασία των 3
τεμαχίων. Μπέικιν πάουντερ - φακελάκι σε συσκευασία των 3
τεμαχίων.

41

Ινδοκάρυδο 150γρ

42

Βανίλιες - συσκευασία πέντε τεμαχίων σε πλαστική κάψουλα
μιας δόσης.

43

Ξερή μαγιά - σε συσκευασία των τριών τεμαχίων των 8 gr η έκαστη

44

Καρυδόψυχα σε ενδ. συσκευασία 200-300γρ

45

Κόρν φλάουρ
Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200 γρ.

46

Ζάχαρη –- ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ ποιότητας,

47

απαλλαγμένη από ξένες ύλες και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία
- χωρίς ίχνος παραβίασης του 1 kg.
Άχνη ζάχαρη - απαλλαγμένη από ξένες ύλες και κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία –

48

Πραλίνα φουντουκιού - εξαιρετική ποιότητα πραλίνα με
υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο και κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής σε συσκευασία των 400 gr.

4950

Δημητριακά να μην παρουσιάζουν
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και
απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα και χωρίς χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς ίχνος
παραβίασης των
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ -500ΓΡ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ -375ΓΡ

51

Μαρμελάδα - εγχώριας παραγωγής χωρίς συντηρητικά σε
γυάλινη συσκευασία των 380 gr

52

Χυμοί – 3 φρούτα χωρίς συντηρητικά κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία 250γρ

53

Χυμοί – νέκταρ χωρίς συντηρητικά κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία 1 λίτρου

54

Τσάι του βουνού - ελληνικής παραγωγής. Να είναι
απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κτλ και συσκευασμένο σε
πλαστικό σακουλάκι των 20 gr.

55

Κακάο – (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.

56

Κομπόστα - (ροδάκινο) να είναι απολύτως καθαρό,
απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και
αλλοίωση σε μεταλλική συσκευασία
των 850 gr.

57

Σοκολατούχο ρόφημα
Στιγμιαίο ρόφημα κακάο το οποίο περιέχει βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Το βάρος τη
συσκευασίας του να είναι 250 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε
βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία

58

Φρυγανιά –

59

Άριστης ποιότητα, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία,. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Σε
συσκευασία 250γρ
Μουστάρδα απαλή σε συσκευασία 500γρ

60

Κέτσαπ κλασσική σε συσκευασία 560 γρ

61

Ψωμί του τοστ –Ψωμί 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

62

Μπισκότα απλά τύπου Μιράντας παραγωγής και συσκευασίας Ελλάδας , σε αεροστεγή
συσκευασία των 225 γρ
Μπισκότα τύπου πτι μπερ, παραγωγής και συσκευασίας Ελλάδας σε αεροστεγή συσκευασία
των 225γρ
Μπισκότα γεμιστά σε διάφορες γεύσεις παραγωγής και συσκευασίας Ελλάδας σε αεροστεγή
συσκευασία 200γρ
Σφολιατάκια(κατεψυγμένα) 1000γρ ν

63
64
65

66

Σφολιάτα(κατεψυγμένη) –σε συσκευασία των 900γρ

67

Φύλλα κρούστας(κατεψυγμένα) σε συσκευασία των 450γρ

68

Φρουί Ζελέ σε συσκευασία 200γρ (συσκευασία)

69

Λουκούμια σε διάφορες γεύσεις σε συσκευασία 1 κιλού

70

Καραμέλες ζελεδάκια διαφόρων γεύσεων σε πλαστική σακούλα 1 κιλού

71

Σοκολατάκια μίνι σε συσκευασία των 340γρ

72

Γκοφρετάκια μίνι σε συσκευασία των 210γρ

73

Γκοφρέτα σε ατομική συσκευασία των 33γρ

74

Γλειφιτζούρια διαφόρων γεύσεων στρογγυλά σε συσκευασία 100τεμ

75
76

Σοκολατένιες φιγούρες χριστουγεννιάτικες –πασχαλιάτικες διάφορες μικρές σε συσκευασίες
250 γρ
Παγωτίνια μικρά σε διάφορες γεύσεις

77

Παγωτό σε διάφορες γεύσεις 1 λίτρου

78

Χωνάκια για παγωτό

ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ) Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαιόλαδο-ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας , οξύτητας 0,1-0,8 και κατά προτίμηση εγχώριας
1 παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία 5 λίτρων
Ελαιόλαδο ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας , οξύτητας 0,1-0,8 και κατά προτίμηση εγχώριας
2 παραγωγής σε πλαστική συσκευασία 1 λίτρου
Καλαμποκέλαιο 100 % φυτικό λάδι που είναι καθαρό λαμπερό και άοσμο και κατά προτίμηση
3 εγχώριας παραγωγής πλαστική συσκευασία 1 λίτρου.
Ηλιέλαιο 100 % φυτικό λάδι που είναι καθαρό λαμπερό και άοσμο και κατά προτίμηση εγχώριας
4 παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία 5 λίτρων.

ΟΜΑΔΑ 6 : ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

α/α

Είδος- περιγραφή
Γιαούρτι - Να είναι με καϊμάκι από αγελαδινό γάλα, με 3,5 % λιπαρά.

1

Να πληρεί τις ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις και να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,85% στη
συσκευασία των 300γρ.
Το παρασκευαστήριο να πληρεί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και να έχει εξοπλισμό για
αφυδάτωση του γάλακτος.

2-3

Γάλα – Λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα με 3,5% λιπαρά, μέσα σε χάρτινη
συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) του ενός (1) λίτρου και του 1/2 λίτρου (σήμα
καταλληλότητας) και θα πληροί τις
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Θα προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη
εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου.

Τυρί – Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
α)«ΦΕΤΑ» (FETA)
β) Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)
γ) Τυρί
δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου
στ) Η ημερομηνία παραγωγής
4

ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:
1) Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ
2) Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας
3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ–1650-20.12.94
Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής

Παραδοσιακό κασέρι 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

6

Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα
Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης ποιότητος από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να
μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια ή παστίτσιο
κ.λ.π. (μετρίας
σκληρότητας), και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. Συσκευασμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Σε συσκευασία 1 κιλού

7

Παραδοσιακό κασέρι - 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
από ανεπιθύμητες οσμές.

ΟΜΑΔΑ 7 --- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. 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, 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.

πεπόνια θα είναι ώριμα, σε μεγάλο μέγεθος και από την καλύτερη ποικιλία. Θα παραλαμβάνονται με επιλογή,
δηλαδή θα απορρίπτονται όσα κρίνονται ακατάλληλα, και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει
την επόμενη μέρα, αλλιώς η αξία τους θα καταλογίζεται σε βάρος της εγγυήσεώς του.
Η ντομάτα θα είναι ώριμη, σφιχτή και καλά συσκευασμένη, από την καλύτερη ποικιλία. Τα λαχανικά, οι
πατάτες και τα κρεμμύδια θα είναι απαλλαγμένα από ξένες ουσίες, χωρίς αλλοιώσεις και σε καλή συσκευασία.
Ειδικά οι πατάτες δεν πρέπει να είναι πράσινες, διότι θα επιστρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι
υποχρεωμένος να τις αντικαταστήσει.
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο θα
πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία,
προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ.

ΟΜΑΔΑ 8 –ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Είδος- περιγραφή

α/α

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

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.
2

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
δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα
Ταξινόμηση ζώου
Κατηγορία: Α
3
Διάπλαση: U ή

R ή Ο Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2

Κοτόπουλο Στήθος Φιλέτο - Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής Να προέρχονται από υγιή
εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής αξίας να έχουν σφαγιαστεί σε σύγχρονο και
ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο.
4

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.
5

Αυγά - Τα αυγά να είναι ελευθέρας 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. Ναυπάρχει 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.

6

ΟΜΑΔΑ 9 --- ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

α/α

Είδος- περιγραφή
Ψάρια - φρέσκα κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης Α΄

1

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 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 φιλεταρισμένο, 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 Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

α/α

Είδος- περιγραφή

Άρτος - να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από 900-950
γραμμάρια (καθαρό)
Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο
σίτου επώνυμης αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του
προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του
μαγειρικού άλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση, μισή ώρα
1

τουλάχιστον μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου.
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών
Κουλούρια σουσαμένια - τύπου Θεσσαλονίκης ελάχιστου
βάρους 50 gr

2

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.

Κουλουράκια -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

3

Τσουρέκι - παρασκευασμένο με αλεύρι τύπου Αμερικής βάρους 500 gr
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

4

τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας και να
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
ΤυρόπιτεςΤα 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

5

6

Τυροπιτάκια -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

Λαγάνες – πολυτελείας 750 γρ.σε κλασσικό σχήμα λαγάνας
7

ΟΜΑΔΑ 13 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΚΕΠ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βιτάμ σε συσκευασία 1 κιλού Ανάλατη σε πλαστική συσκευασία ή πακέτο, νωπή, να
διατίθεται υπό ψύξη και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις υγειονομικές διατάξεις χωρίς
να παρουσιάζει καμία αλλοίωση.

1.
Κασέρι τύπου γκούντα Κασέρι. Ημίσκληρο τυρί από παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, αλάτι,
πυτιά, και καλλιέργεια, με λίπος επί ξηρού 40% min και 45% max, λιπαρή πλούσια γεύση,
ελαφρώς αλμυρό και με μαλακή συνεκτική μάζα.
2.
Πάριζα σε φέτες
3.
Κασέρι τύπου ρεγκάτο
4.
Μέλι –ελληνικής παραγωγής . Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται το καθαρό βάρος σε
γραμμάρια , το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του
συσκευαστή ,σε συσκευασία του 900γραμμαρίων
5.
Γαλατάκια δικτάκι
6.
Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία 24 τεμ Χ 0,5λίτρα
7.
Nescafe -χύμα 550γρ
8.
Καφές ελληνικός -χύμα 500 γρ
9.
Στραγγιστός καφές -χύμα 500γρ
10.
Κακάο -σε σκόνη να είναι απολύτως καθαρό απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην
παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση χύμα 1.000γρ
11.
Ζάχαρη –ψιλή λευκή κρυσταλλική Α΄ Ποιότητας απαλλαγμένη από ξένες ύλες και κατά
προτίμησης εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 1 κιλού
12.
Τσάι του βουνού ελληνικής παραγωγής .Να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από
έντομα ακάρεα κ.τ.λ. και συσκευασμένο σε πλαστικό σακουλάκι των 30γρ.
13.
Μαρμελάδα εγχώρια παραγωγής , χωρίς συντηρητικά σε γυάλινη συσκευασία των 380γρ
14.
Κουλουράκια σε συσκευασία του 450γρ 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
15.

Ψωμί του τοστ σε συσκευασία 700γρ
16.
Ξύδι συσκευασίας 350 ml
17.
Λεμονοχυμός φαγητού συσκευασία 250 ml
18.
Αλάτι πλαστικό δοχείου 750 γρ
19.
Χυμοί- χωρίς συντηρητικά κατά προτίμησης εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 1
λίτρου
20.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και σε ότι αφορά τρόφιμα θα 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 καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν σε σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.
Στις συσκευασίες τροφίμων(μακράς κατανάλωσης) θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία
λήξης, η οποία θα είναι πάνω από 6μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους.
Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής
να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. Οι δαπάνες επιστροφής στον
προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αναλώσιμου είδη παντοπωλείου και αποστολής του νέου είδους σε
αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων και αναλώσιμων είδων παντοπωλείου επήλθε η
οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, πολίτη ή υπάλληλο, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Γαλακτοκομικά είδη
1. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος η
οποία θα είναι τουλάχιστον 5 ημέρες για το γάλα, 40 ημέρες για το γιαούρτι και 12 μήνες για το τυρί
φέτα και το ημίσκληρο τυρί.
2. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από το Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
3. Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα
από χτυπήματα.
4.

Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά – ψυγεία με την νόμιμη άδεια στην θερμοκρασία που
καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και να προέρχονται από εγκαταστάσεις η ψυκτικές αποθήκες που
έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης από την Ε.Ε.

5. Το τυρί να είναι τυποποιημένο και συσκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.

Είδη Κρεοπωλείου
1. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας από επιχειρήσεις που έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής
έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Το Κρέας Μόσχου (από ζώο κάτω των 17 μηνών κατηγορίας E ή U και λίπος 1-2)
3. Τα κρέατα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα και να έχουν σήμανση σύμφωνα με την Κοινοτική
Νομοθεσία και το άρθρο 11του Κώδικα τροφίμων και ποτών.
4.

Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις που έχουν κωδικό αριθμό
Κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να
σημαίνονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και το άρθρο 11 του κώδικα τροφίμων και ποτών.

5.

Η διανομή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.

Είδη ιχθυοπωλείου
1. Να είναι Α' ποιότητας, , να είναι καθαρισμένα, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το
χρώμα.
2. Η διανομή θα πρέπει

να

γίνεται με φορτηγά ψυγεία

3. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαναρίδου Αλεξάνδρα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

Θεολόγου Ελένη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2017

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2018». Η προμήθεια αφορά τις εξής ομάδες :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
CPV
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

03333000-4

ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

16.950,00€

ΟΜΑΔΑ 2

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

39830000-9

ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

5.500,00€

ΟΜΑΔΑ 3

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

03333000-4

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

3.200,00€

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15000000-8

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

12.000,00€

(ΤΡΟΦΙΜΑ)
ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ)

15400000-2

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2.500,00€

ΟΜΑΔΑ 6

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15500000-3

Ν.Π ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

5.000,00€

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

032221200-8

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

8.500,00€

ΟΜΑΔΑ 8

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15100000-9

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

9.500,00€

ΟΜΑΔΑ 9

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

03311000-2

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2.500,00€

ΟΜΑΔΑ 10

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

15810000-9

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

5.000,00€

ΟΜΑΔΑ 11

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ 12

ΟΜΑΔΑ 13

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
39830000-9

10.000,00€
3.500,00€

39830000-9

ΔΗ.ΚΕ.Π
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )

2.300,00€

15000000-8

ΔΗ.ΚΕ.Π
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )

ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ)

Σύνολο

86.450,00€
με
(13%& 24%)

ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως
μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των
ειδών, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας1 και την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το αρμόδιο
όργανο του οικείου φορέα να εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης2.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να απασχολεί ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό (παρ. 2 & 4 του άρθρου 18 & παρ. 1 του άρθρου 130 Ν. 4412/2016). Ο

ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού
που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγματα. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες
υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
2. Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα έξ ι
(6 ) εργασίμων ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερα επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει
την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών και να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία εφόσον απαιτείται. Λόγω
του ότι ο Δήμος & τα Νομικά του Πρόσωπα εκτελεί/ουν κοινωφελές έργο, θα πρέπει σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης οι χρόνοι παράδοσης των ειδών, καθώς και εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών
να μην υπερβαίνουν τις δύο (2) ημερολογιακές ημέρες.
3. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα
στα μέρη που θα υποδεικνύονται από το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και ανάλογα με τις ανάγκες
τους. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και από τους όρους της σύμβασης.
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται από το Δήμο και τα Νομικά του
Πρόσωπα υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132
Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της
Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή
το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της
παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο
παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών εφόσον τηρείται και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού
στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό,
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης εφόσον υπάρχει, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε
(άρθρο 206 Ν. 4412/2016).
5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος3 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του Ν. 4412/2016. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε, το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 203 Ν.
4412/2016).
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο4 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας (άρθρο 207 Ν. 4412/2016).
6. Η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή των υλικών και την έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού, διαφορετικά θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.5
7. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί με μακροσκοπική ή
χημική (εργαστηριακή) εξέταση. Μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής6 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις ή
απόρριψης των υλικών. Εφόσον ο ποιοτικός έλεγχος διενεργηθεί με χημική (εργαστηριακή) εξέταση
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας
προγενέστερα του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η
επιτροπή παραλαβής μπορεί:
1. να παραλάβει το υλικό,
2. να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβαση
3. να απορρίψει το υλικό.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται

υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί
από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να
απορριφθεί.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, εφόσον έχει συσταθεί, ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 διαδικασίες.
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Άρθρο 207 του Ν. 4412/2016
Ισχύουν μεταβατικά οι οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 Ν. 4412/2016). Η επιστροφή
των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού
αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να
προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά (η εταιρεία πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά
για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών της).
10.Η μεταφορά και παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά
του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα.
11. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 του Ν. 4412/2016 για το
τμήμα που αφορά την παροχή υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τα
αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το
αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δήμου
Παγγαίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
12.Οι αναγραφόμενες ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες
απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Επομένως, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, είναι πιθανό να μην
χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Εφόσον, βάσει των
αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της
εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας ούτε να αναλωθεί η σύμβαση στο σύνολο της, ο
προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από τον Δήμο ή τα Νομικά
Πρόσωπα αυτού. Αν όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον
οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.
13.Δεδομένου, ότι οι ποσότητες των ειδών στον προϋπολογισμό δεν παύουν να αποτελούν μια εκτίμηση (ο
προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός), αλλά και της στοχαστικής φύσης του αντικειμένου της παρούσης
προμήθειας που χαρακτηρίζεται από αδυναμία προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού .
14.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά όπως και οι παραδόσεις, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα
γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6
Ν. 4412/2016).

εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα παραλαβής αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την
προσκόμιση δειγμάτων.
Ομοίως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος
ή/και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Η προσκόμιση τόσο των δειγμάτων που καταθέτουν οι
οικονομικοί φορείς σε περίπτωση που τους ζητηθεί όσο και των δειγμάτων των προμηθευτών από τα προς
παραλαβή συμβατικά υλικά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016. Το κόστος για όλες
τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.
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