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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
 

 

      

 

 

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ 
 
    Αριθμ. Μελέτης: 01/2016 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης 

Αγίας Παρασκευής Στομίου της Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. 
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε.: 02.15.6481.01 «Προμήθεια ειδών διατροφής της Δημοτικής Κατασκήνωσης». 

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε 7 επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ, οποίες έχουν την ακόλουθη αρίθμηση και τίτλους: 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.1 Άρτος τύπου 

χωριάτικο 

Τεμ. 2500 

1.2 Ψωμάκια για 

σάντουιτς 

Τεμ. 4000 

 

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 5.593.50€, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ  

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2.1 Κιμάς χοιρινός σπάλα Α/Ο κιλά 700 

2.2 Κιμάς μοσχάρι σπάλα Α/Ο κιλά 500 

2.3 Κρέας χοιρινό σπάλα Α/Ο κιλά 240 

2.4 Κοτόπουλο (μπούτια) κιλά 330 

2.5 Λουκάνικο κιλά 350 

2.6 Μπριζόλα χοιρινή κιλά 316 

2.7 Σουβλάκι χοιρινό κιλά 264 

 

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 16.440,37€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ 3:  ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

3.1 Καρπούζι κιλά 7000 

3.2 Κρεμμύδια κιλά 200 

3.3 Σκόρδα τεμάχια 75 

3.4 Πατάτες κιλά 1400 

3.5 Ντομάτες κιλά 600 

3.6 Αγγούρια τεμάχια 800 

3.7 Καρότα κιλά 40 

3.8 Πιπεριές Κόκκινες κιλά 30 

3.9 Πιπεριές Πράσινες κιλά 30 

3.10 Φρέσκο Κρεμμυδάκι κιλά 5 

3.11 Μαϊντανός ματσάκια 50 

3.12 Δυόσμος ματσάκια 50 

3.13 Σέλινο κιλά 5 

3.14 Άνηθος ματσάκια 50 

 
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 6.228,73€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

ΟΜΑΔΑ 4:  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

4.1 Ανάμικτα λαχανικά κιλά 360 

4.2 Φασολάκια κιλά 200 

4.3 Αρακάς κιλά 200 

4.4 Τυρόπιτα Τεμάχια 3000 

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των  6.231,89€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

ΟΜΑΔΑ 5:  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΗΛΙΕΛΑΙΟ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

5.1 Ελαιόλαδο τεμάχιο 80 

5.2 Ηλιέλαιο τεμάχιο 100 



 
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 3.013,19€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 
ΟΜΑΔΑ 6:  ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

6.1 Μακαρόνια Νο.6 (συσκευασία 500gr) κιλά 150 

6.2 Μακαρόνια Νο.10 (συσκευασία 500gr) κιλά 150 

6.3 Μακαρόνια για παστίτσιο 
(συσκευασία 500gr) 

κιλά 100 

6.4 Βίδες (συσκευασία 500gr) κιλά 100 

6.5 Πένες (συσκευασία 500gr) κιλά 100 

6.6 Ρύζι Μπονέτ (συσκευασία 500gr ή 
ενός κιλού) 

κιλά 180 

6.7 Κριθαράκι (συσκευασία 500gr) κιλά 100 

6.8 Φασόλια γίγαντες(συσκευασία 500gr 
ή ενός κιλού) 

κιλά 90 

6.9 Φακές (συσκευασία 500gr ή ενός 
κιλού) 

κιλά 30 

6.10 Φασόλια(συσκευασία 500gr ή ενός 
κιλού) 

κιλά 20 

6.11 Κομπόστα φρούτων  κουτί των 4,2 
κιλών 

τεμάχια 250 

6.12 Τοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος 
και τύπου πουµαρό 500gr 

τεμάχια 200 

6.13 Τοματάκια κονκασέ (συσκευασία 2,5 
κιλών) 

τεμάχια 30 

6.14 Κρουασάν  Τεμάχια 3600 

6.15 Παστέλι (70γρ.) Τεμάχια 200 

6.16 Ζελέ φρούτων κεράσι σκόνη Κιλά 45 

6.17 Ζελέ φρούτων μπανάνα σκόνη Κιλά 45 

6.18 Σοκοφρέτα Τεμάχια 2400 

6.19 Χυμός μικρός 250ml  Τεμάχια 3000 

6.20 Παγωτίνια  Κιλά 70 

6.21 Χυμός συμπυκν. 5 lit.  Τεμάχια 60 

6.22 Τσάι του βουνού Ματσάκια 60 

6.23 Καφές Ελληνικός (ενός κιλού) τεμάχιο 30 

6.24 Στιγμιαίος Καφές (ΝΕΣ) Κουτί 
επαγγελματικό  (συσκευασία 2 κιλών 
και 750gr) 

τεμάχιο 4 

6.25 Σοκολάτα ρόφημα Κουτί 
επαγγελματικό  (συσκευασία των 2 

τεμάχιο 5 



κιλών) 
6.26 Μαργαρίνη 500gr τεμάχια 30 

6.27 Βούτυρο μερίδες 10 gr μερίδες 12000 

6.28 Μέλι μερίδες μερίδες 1200 

6.29 Μαρμελάδα μερίδες μερίδες 5000 

6.30 Μερέντα μερίδες μερίδες 5000 

6.31 Λουκάνικα Φραγκφούρτης κιλά 100 

6.32 Ζαμπόν μπαστούνι (3,5 κιλών) κιλά 70 

6.33 Γκούντα μπαστούνι (3,5 κιλών) κιλά 70 

6.34 Μπέικον  κιλά 40 

6.35 Μανιτάρια (συσκευασία 3,5 κιλών) τεμάχια 10 

6.36 Ελιές καλαμών κιλά 15 

6.37 Αυγά Τεμάχια 400 

6.38 Αλεύρι Κιλά 50 

6.39 Κόρν Φλάουρ (συσκευασία 200γρ.) τεμάχια 30 

6.40 Βανίλια τεμάχια 20 

6.41 Φρυγανιά τριμμένη Κιλά 30 

6.42 Κέτσαπ υγρό Τεμάχια 30 

6.43 Μουστάρδα υγρό Τεμάχια 30 

6.44 Μαγιονέζα τεμάχια 10 

6.45 Ζάχαρη Κιλά 60 

6.46 Αλάτι Κιλά 30 

6.47 Πιπέρι  κιλά 2 

6.48 Ρίγανη κιλά 5 

6.49 Δάφνη κιλά 1 

6.50 Βασιλικός κιλά 1 

6.51 Μοσχοκάρυδο κιλά 1 

6.52 Μπαχάρι κιλά 3 

6.53 Κανέλα κιλά 2 

6.54 Μουστάρδα σκόνη κιλού κιλά 3 

6.55 Πάπρικα κιλά 3 

6.56 Κρασί λευκό  Κιλά 50 

6.57 Ζωμός κότας (συσκευασία 1 κιλού) κιλά 10 

6.58 Ζωμός βοδινού(συσκευασία 1 κιλού) κιλά 10 



 
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 22.601,64 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 7: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

7.1 Γάλα φρέσκο (συσκευασία 10 λίτρων) συσκευασία 100 

7.2 Τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα ΠΟΠ (δοχείο 

των 15 κιλών)  

δοχείο 18 

7.3 Κεφαλοτύρι πρόβειο (τεμάχιο 5 κιλών) τεμάχια 18 

7.4 Γιαούρτι στραγγιστό 10% λιπαρά 

(συσκευασία των 5 κιλών) 

συσκευασία 20 

7.5 Κρέμα γάλακτος αγελαδινή πλήρες φρέσκια 

48% λιπαρά ( συσκευασία 10 κιλών) 

συσκευασία 6 

 
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 4.890,68€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Ακολουθεί ανάλυση των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.59 Ζωμός λαχανικών(συσκευασία 1 
κιλού) 

κιλά 10 

6.60 Λεμονάδα (λίτρο)  λίτρο 30 

6.61 Πορτοκαλάδα (λίτρο)  λίτρο 30 

6.62 Κόκα – Κόλα (λίτρο)  λίτρο 30 

6.63 Ξύδι (κιβώτιο των 24 τεμαχίων) τεμάχια 240 

6.64 Χυμός λεμονιού (κιβώτιο των 24 
τεμαχίων) 

τεμάχια 240 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

Είδη αρτοποιείου 

 

 

 

 

Κιλό ή τεμάχιο 

Όλα τα είδη αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Ο άρτος 

πρέπει να είναι χωριάτικος ή από μισό αλεύρι ολικής άλεσης και μισό 

κοινό όλα Α’ ποιότητας. Θα πρέπει να παραδίδεται 3-4 ώρες μετά από 

κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νομίμου μείωσης. Πρέπει να είναι 

καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα 

τροφίμων και ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής ένωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θα 

παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θα 

μεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε. 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

Κιμάς χοιρινός (σπάλα) Α/Ο 

 

 

 

 

 

 

Κιλό  

Από κρέας χοιρινό σπάλα Α’ ποιότητας άνευ οστού, λίπους κ.λ.π., κατά 

προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας 

διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από υγιή μικρά ζώα 

(ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών )και να είναι αρίστης θρεπτικής αξίας. Να 

έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν 

υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγιστεί με τις προβλεπόμενες 

σφραγίδες κτηνιατρικού ελέγχου. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η 

επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα 

και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού).Η μεταφορά των προϊόντων θα 

γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκή ψύξη προς αποφυγή 

αλλοίωσης των προϊόντων.Επίσης τα κρεοπωλεία θα πρέπει να έχουν άδεια 

παρακείμενου χώρου. 

 

 

 

 

Κιμάς μόσχου (σπάλα) Α/Ο 

 

 

 

 

 

κιλό 

Από κρέας χοιρινό σπάλα Α’ ποιότητας άνευ οστού, λίπους κ.λ.π., κατά 

προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας 

διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από υγιή μικρά ζώα 

(ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών) και να είναι αρίστης θρεπτικής αξίας. Να 

έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία,  να έχουν 

υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγιστεί με τις προβλεπόμενες 

σφραγίδες κτηνιατρικού ελέγχου. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η 

επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα 

και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού).Η μεταφορά των προϊόντων θα 

γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκή ψύξη προς αποφυγή 

αλλοίωσης των προϊόντων. 

Επίσης τα κρεοπωλεία θα πρέπει να έχουν άδεια παρακείμενου χώρου  

 

 

 

 

 

 

Να είναι Α’ ποιότητας τεμαχισμένα μπούτια, προσφάτου σφαγής. Να προέρχονται από 

υγιή κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε 

σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το 

οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η 

επωνυμία θα αναφέρεται, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές 



Κοτόπουλα μπούτια  τεμάχιο συνθήκες και να φέρουν το ειδικό καρτελάκι , όπου αναγράφεται η ημερομηνία 

λήξης. Επίσης τα κρεοπωλεία θα πρέπει να έχουν άδεια παρακείμενου 

χώρου. 

 

 

 

Κρέας χοιρινό 

 

 

 

κιλό 

Κρέας χοιρινό σπάλα κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από 

χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται 

από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα 

σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις 

ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά των 

προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα - ψυγεία τα 

οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκή ψύξη 

προς αποφυγή αλλοίωσης των προϊόντων.Επίσης τα κρεοπωλεία θα πρέπει να 

έχουν άδεια παρακείμενου χώρου 

 

 

 

Λουκάνικα χωριάτικα 

(χοιρινά) 

 

 

 

τεμάχιο 

Είναι ένα τρόφιμο από χοιρινό κρέας με καρυκεύματα σε σχήμα κυλινδρικό. Έχει 

ένα περίβλημα για να κρατήσει το σχήμα του ομοιόμορφο. Αυτό το περίβλημα 

είναι από φυσικό (έντερο ζώου). Το κύριο συστατικό των λουκάνικων είναι 

κρέας που έχει μετατραπεί σε κιμά. Θα πρέπει να είναι όπως καθορίζεται από τις 

ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, Αποφάσεις Α.Χ.Κ. Κώδικα τροφίμων και 

ποτών αρίστης ποιότητας- κατηγορίας Α΄ και το περιεχόμενο του απαλλαγμένο 

από ξένες προς το είδος του ουσίες, να παραδίδονται συσκευασμένα όπως 

προσφέρονται στο εμπόριο και να είναι εγκεκριμένα  από αναγνωρισμένο 

Οργανισμό τυποποίησης. Επίσης τα κρεοπωλεία θα πρέπει να έχουν άδεια 

παρακείμενου χώρου 

 

 

 

Μπριζόλες χοιρινές 

 

 

 

κιλό 

Από κρέας χοιρινό Α’ ποιότητας κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή 

προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει 

να προέρχονται από υγιή μικρά ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών) από 

εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως 

προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 

αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, έτσι ώστε 

να υπάρχει επαρκή ψύξη προς αποφυγή αλλοίωσης των προϊόντων. Επίσης τα 

κρεοπωλεία θα πρέπει να έχουν άδεια παρακείμενου χώρου 

Σουβλάκια χοιρινά τεμάχιο Από κρέας χοιρινό Α’ ποιότητας άνευ οστού, λίπους κ.λ.π.,  κατά προτίμηση 

εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης 

U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από υγιή μικρά ζώα (ηλικίας 

μικρότερης των 18 μηνών) από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις 

απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις .Επίσης τα κρεοπωλεία θα πρέπει να 

έχουν άδεια παρακείμενου χώρου 

ΟΜΑΔΑ3: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

Είδη οπωροπωλείου 

 

 

 

 

Κιλό ή τεμάχιο 

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α ' ποιότητας, 

πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών 

από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις 

καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα 

από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν 

ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν 

αλλοίωση της σύστασης του και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να 

διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, 

ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το 

επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

αγορανομικές διατάξεις. Συσκευασία κατάλληλη για τη μεταφορά και 



διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. 

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Φασολάκια Αρακάς, Ανάμικτα 

Λαχανικά (κατεψυγμένα) 

 

 

 

 

 

Κιλό  

Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας 

παραγωγής ή προέλευση Ε.Ε Α’ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα 

αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό 

φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των 

κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης 

απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας 

της πρώτης. Θα πρέπει να παράγονται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το 

σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. 

 

Τυρόπιτα (κατεψυγμένη) τεμάχιο Να είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, με αναγραφόμενες στη 

συσκευασία προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης. Το προϊόν να παράγεται 

σε   βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 

πιστοποιητικό ISO 22000. 

OΜΑΔΑ 5: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΗΛΙΕΛΑΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ελαιόλαδο δοχείο των 5 

λίτρων παρθένο 

λίτρο Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι εγχώριο Α ποιότητας  τύπου 

έξτρα παρθένο, και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις.Θα πρέπει να είναι με άμεμπτη γεύση και 

οξύτητα όχι ανώτερη του προβλεπόμενου. Πρέπει να παράγεται σε 

βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 

πιστοποιητικό ISO 22000 

Ηλιέλαιο δοχείο των 5 

λίτρων 

λίτρο Να είναι σε αεροστεγή φιάλη δύο λίτρων και να πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Να παράγεται σε 

βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 

πιστοποιητικό ISO 22000. 

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ζυμαρικά(μακαρόνια, μακαρόνια 

για παστίτσιο, πέννες, βίδες, 

κριθαράκι) 

 

τεμάχιο 

Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή 
άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιϊας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, 
ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς 
ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ. 

Ρύζι Μπονέτ τεμάχιο Το προϊόν να είναι αρίστης ποιότητας και να πληροί τις εκάστοτε περί 
τροφίμων ισχύουσες  Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε 
συσκευασία των 500 γρ. 

Όσπρια (φασόλια γίγαντες, 

φακές, φασόλια) 

τεμάχιο Τα προϊόντα να είναι Α' ποιότητας, να είναι ελληνικής παραγωγής και να 
πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 
διατίθενται σε συσκευασία των 500 γρ. 

Κομπόστα φρούτων κουτί 

των 4,2 κιλών 

τεμάχιο Η πρώτη ύλη να είναι Α' ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλο 
σφραγισμένο κουτί. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένα η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 
1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 



Τοµατοπολτός απλός 

συµπυκνωµένος και τύπου 

πουµαρό 

τεμάχιο 31. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Να διατίθεται σε  συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 500 
γρ στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και να μη 
φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

Τοματάκια κονκασέ 

(συσκευασία 2,5 κιλών) 

τεμάχιο Προϊόν από τομάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωμένες σε 
χυμό ντομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες  και 
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

Κρουασάν τεμάχιο Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή 
σε συσκευασίες των 85 γραμμαρίων, αεροστεγείς με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Η συσκευασία να μη 
φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

Παστέλι 70γρ. τεμάχιο Να είναι αρίστης ποιότητας. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε 
συσκευασίες των 70 γραμμαρίων, αεροστεγείς με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Η συσκευασία να μη 
φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

Ζελέ φρούτων σε σκόνη 

(κεράσι, μπανάνα) 

κιλό Να είναι αρίστης ποιότητας. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε 
συσκευασίες αεροστεγείς με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 

Σοκοφρέτα τεμάχιο Να είναι αρίστης ποιότητας σε συσκευασίες αεροστεγείς με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Η 
συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

Μπαχαρικά (πιπέρι μαύρο, 

ρίγανη, μπαχάρι, δάφνη, 

βασιλικός, μοσχοκάρυδο, 

κανέλα, πάπρικα) 

κιλό Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών  και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές 
Διατάξεις. Η συσκευασία ν α  ε ί ν α ι  σύμφωνη με αυτή που αναγράφεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Αλεύρι για όλες της χρήσεις 

 

κιλό 

Να είναι αποκλειστικά και µόνο το προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 
βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική 
ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται 
σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.  

Κόρν φλάουρ (συσκευασία 

200 γρ.) 

τεμάχιο Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

Ζάχαρη  κιλό Πρέπει να είναι ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α’ ποιότητας, µε 
αναγραφομένη προέλευση. Να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆ιατάξεις. Να διατίθεται σε 
συσκευασία του 1 Kg.  

Αλάτι κιλό Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτµιση του 
θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του 
ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό 
χρώµα και το υδατικό του διάλυµα να εµφανίζει ελαφριά µόνο 
θολότητα και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

Μανιτάρια τεμάχιο Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 
συσκευασία των 3,5 κιλών. 

Φρυγανιά τριμμένη κιλό Το  προϊόν θα πληροί πληροί τους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

 

 

Αυγά νωπά 

 

 

τεμάχιο 

Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α' κατηγορίας με τις 
απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. 
κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση 
ορισμένου αριθμού αυγών κατ ' εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα 
αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες 
, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α' , 
ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.) 



Καφές Ελληνικός 

(συσκευασία 500γραμ.) 

τεμάχιο Αλεσμένος καφές ελληνικού τύπου σε συσκευασία αλουμινίου αεροστεγώς 
κλεισμένη. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 ενός έτους. 

Σοκολάτα ρόφημα 

(επαγγελματική 

συσκευασία κουτί των 2 

κιλών) 

 

τεμάχιο Να είναι Α’ ποιότητας και να πληροί τις ισχύουσες  κοινοτικές και 
υγειονομικές διατάξεις.  

Καφές τύπου ΝΕΣ 

(επαγγελματική 

συσκευασία κουτί των 2 

κιλών και 750gr) 

τεμάχιο Να είναι Α’ ποιότητας στιγμαίος καφές και να πληροί τις ισχύουσες  
κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.  

Κέτσαπ τεμάχιο Να πληροί τους όρους του Άρθρου 124 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.  

Μουστάρδα τεμάχιο Να πληροί τους όρους του Άρθρου 41 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Θα διατεθεί στις 
ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και σε υγρή 
μορφή και σε σκόνη. 

Μαγιονέζα τεμάχιο Να πληροί τους όρους του Άρθρου 37 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.  

Ζωμός  βοδινού  τεμάχιο Η συσκευασία του να είναι του ενός κιλού. Να παράγεται σε 
βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO 22000. Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις 

Ζωμός  κότας τεμάχιο Η συσκευασία του να είναι του ενός κιλού. Να παράγεται σε 
βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO 22000. Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Ζωμός  λαχανικών τεμάχιο Η συσκευασία του να είναι του ενός κιλού. Να παράγεται σε 
βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO 22000. 

Αναψυκτικά (λεμονάδα, 

πορτοκαλάδα, κόκα κόλα) 

τεμάχια Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων 
εταιρειών ευρείας κατανάλωσης  και θα πληρούν τους όρους 
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
διατάξεις.  

Μαργαρίνη (συσκευασία 500γρ.) τεμάχιο Να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 78 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
Να διατίθεται σε κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται στον 
Ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

Βούτυρο μερίδες 10gr 

 

τεμάχιο Να είναι αρίστης ποιότητας να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Να 
παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να 
κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. 

Μέλι σε μερίδες τεμάχιο Προϊόν εγχώριας παραγωγής. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

Μαρμελάδα μερίδες 20gr τεμάχιο Να είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με 
γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Θα 
διατίθεται σε συσκευασία 20γρ. επιλογής ειδών φρούτου χωρίς 
συντηρητικά. Να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα 
HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. 

Μερέντα μερίδες τεμάχιο Να είναι αρίστης ποιότητας να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Να παράγεται 
σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO 22000. 



Λουκάνικα Φραγκφούρτης  κιλό Να είναι συσκευασμένα και να αναγράφονται στη συσκευασία 
τα ακόλουθα α) το όνομα του προϊόντος β)η επωνυμία και η 
έδρα του παραγωγού – συσκευαστή γ) το βάρος του 
περιεχομένου δ)η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να παράγονται σε 
βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO 22000. 

Ζαμπόν μπαστούνι (3,5 κιλών) κιλό Να είναι από άπαχο χοιρινό κρέας Α’ ποιότητας και να 
πληρούνται οι όροι του Κώδικα τροφίμων και Ποτών και οι 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

Μπέικον κιλό Να παρασκευάζεται από τεµάχια του κοιλιακού τοιχώματος 
σφαγείου χοίρους και να πληροί τους όρους τους άρθρου 91 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

Γκούντα μπαστούνι (3,5 κιλών) κιλό Να είναι Α’ ποιότητας, παρασκευασμένη από αγελαδινό γάλα, να 
μην παρουσιάζει  αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχει 
υποστεί επιτυχή ωρίμανση. Να αναγράφονται στη συσκευασία 
τα ακόλουθα α) το όνομα του προϊόντος β)η επωνυμία και η 
έδρα του παραγωγού – συσκευαστή γ) το βάρος του 
περιεχομένου δ)η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Να 
προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την 
αρμόδια υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση 
να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

Χυμός Φρούτων μικρός  και 
Χυμός φρούτων 

συμπυκνωμένος 5 λίτρων  

τεμάχιο Να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

Ελιές  κιλό Ελιές τύπου καλαμών, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς 
συντηρητικά σε συσκευασία με ελαιόλαδο, νερό αλάτι και ξύδι. 
Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Τσάι του βουνού ματσάκια Να είναι αρίστης ποιότητας και να πληροί  τους όρους του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

Παγωτίνια κιλό Θα είναι άριστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και να μην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής, χρώματος. Η μεταφορά των 
ειδών θα γίνεται µε καθαρισμένα και απολυµασµένα 
µμεταφορικά µέσα, τα οποία να διαθέτουν ψυγεία. 

Ξύδι (κιβώτιο των 24 
τεμαχίων) 

τεμάχιο Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι 
αναπλήρωμα ξυδιού ( να μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί 
τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές διατάξεις. 

Χυμός λεμονιού (κιβώτιο των 
24 τεμαχίων) 

τεμάχιο Να είναι αρίστης ποιότητας και να πληροί  τους όρους του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

Κρασί λευκό κιλό Κρασί λευκό ελληνικής προέλευσης σύμφωνα με τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές διατάξεις. 

Βανίλια  τεμάχιο Να είναι αρίστης ποιότητας και να πληροί  τους όρους του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

ΟΜΑΔΑ 7: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γάλα φρέσκο πλήρες 3,5% 
λιπαρά (συσκευασία 10 
λίτρων) 

συσκευασία Φρέσκο παστεριωμένο, ομογενοποιημένο γάλα πλήρες με 3,5% 

λιπαρά, πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία όπως ασβέστιο, 

πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π. και 

προέλευσης 100% Ελληνικό. Θα διατίθεται σε συσκευασία 

των 10 λίτρων. 

Οι συνθήκες και οι όροι παραγωγής και εμπορίας του θα είναι 

σύμφωνες με τον κώδικα τροφίμων και ποτών (ΦΕΚ 788/87 



ΤΕΥΧΟΣ Β), όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και 

ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 80. 

Επίσης θα πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι οι 

σχετικοί με τα φυσικοχημικά και μικροβιολογικά 

χαρακτηριστικά ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές και υγιεινό 

προς πόση και χωρίς κανένα ελάττωμα. 

Στις συσκευασίες θα αναγράφεται η ημερομηνία παστερίωσης 

και λήξεως. Το φρέσκο παστεριωμένο ομογενοποιημένο γάλα θα 

πρέπει να παραλαμβάνεται κατά την αναφερόμενη ή την 

επόμενη της ημερομηνίας παστερίωσής του.  

Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. 

 

Τυρί φέτα από αιγοπρόβειο 
γάλα ΠΟΠ  (δοχείο των 15 
κιλών)  

δοχείο Θα πρέπει να είναι από αιγοπρόβειο γάλα και να έχει  υποστεί 
πλήρη και επιτυχή ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένη από 
αντικανονικές οσµές και να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής 
και χρώµατος. Να είναι σκληρή όχι πολύ αλμυρή χωρίς 
τρίµµατα. Να είναι Α' Ποιότητας, παρασκευασμένη από 
εγκεκριμένα εργοστάσια και να πληροί τους όρους του Άρθρου 
83 του Κ.Τ. Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα 
φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα – ψυγεία θα είναι καθαρά 
και απολυμασμένα. 

 

Κεφαλοτύρι πρόβειο 
(τεμάχιο 5 κιλών) 

τεμάχια Θα πρέπει να είναι από πρόβειο γάλα και να έχει  υποστεί πλήρη 
και επιτυχή ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένη από αντικανονικές 
οσµές και να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώµατος. 
Να είναι Α' Ποιότητας, παρασκευασμένη από εγκεκριμένα 
εργοστάσια και να πληροί τους όρους του Άρθρου 83 του Κ.Τ. Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Η 
μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα – ψυγεία θα είναι καθαρά και 
απολυμασμένα. 

 

Γιαούρτι στραγγιστό 10% 
λιπαρά (συσκευασία των 5 
κιλών) 

συσκευασία Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη 
αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία 
φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί 
ειδικά γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες υγειονομικές  και κτηνιατρικές διατάξεις. 

Κρέμα γάλακτος αγελαδινή 
πλήρες φρέσκια 48% 
λιπαρά ( συσκευασία 10 
κιλών) 

συσκευασία Να πληροί τους όρους που προβλέπει το άρθρο 81 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. Να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλη 

συσκευασία και να αναφέρει σε εμφανές σημείο την 

περιεκτικότητα σε λίπος και την ημερομηνία λήξης. 

Αγιά, 14/06/2016 
Θεωρήθηκε 

Μ.Ε. Δημάρχου 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
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1. Πολυμέρου Ιωάννα 
ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής 

Επιστήμης 

 

2. Ντουλούλη Ευμορφία 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο προμήθειας 
 

Η παρούσα Διακήρυξη αφορά την προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, κρεοπωλείου, ελαιόλαδου, οπωροπωλείου, 
αρτοποιείου) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς. 

Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το 

Κοινοτικό Δίκαιο» 
2. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
4. Τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 
5. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και 

λοιπές διατάξεις» 
6. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 
7. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» 
8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 
204Α/2011) 

11. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

12.  Το υπ’ αριθμ. 1488/26-05-2016 ΦΕΚ τεύχος Β’,  στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.22418/730 απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης – Οικονομικών περί «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του 
Κρατικού Προγράμματος στους Δήμους», βάση της οποίας μας ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία της 
Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου της Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. 

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ22/25223/827/03-06-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας για την παροχή επιχορήγησης για την κάλυψη των αναγκών 
της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου 

14. Την με αριθμό 01/2016 μελέτη που συντάχθηκε από το  Γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγιάς 

15. Tην υπ’ αριθμ. 92/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΞΦΩ6Ι-ΙΨΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με την οποία 
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της 
Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00€ με τον ΦΠΑ 

16. Την με αριθμό 101/14-06-2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης των σχετικών πιστώσεων 
17. Την με αριθμό 102/14-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί «Έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της: «Προμήθειας 
Τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής του Δήμου 
Αγιάς» 

18. Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν ως την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία  
 

    Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά είναι: 

  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
 Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
  Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές)  



 Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
 

Άρθρο 4ο :  Εγγυήσεις 
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης της εκάστοτε ομάδας ή του συνόλου των τμημάτων για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, 
χωρίς τον ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις θα έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και έχουν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Για  ΜΜΕ,  ενώσεις  ΜΜΕ,  συνεταιρισμούς,  ενώσεις προμηθευτών  το 
ανωτέρω  ποσοστό μειώνεται στο μισό. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή 
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. . Η εγγύηση 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  
δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 5ο : Εγγυήσεις ποιότητας 

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι αρίστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές και των επίσημων κρατικών φορέων τροφίμων, ότι 
έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
προσμίξεις, κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα 
οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο 
προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα ειδών που 
προμήθευσε, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι 
δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στο Δήμο των νέων σε αντικατάσταση 
των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής θα είναι υπόλογος έναντι του νόμου για τυχόν 
αστικές ή άλλες ευθύνες. Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Αν ο 
προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακαταλλήλων τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Άρθρο 6ο : Πληρωμές 
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, 

μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 
την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο. 
 

Άρθρο 7ο: Προδιαγραφές 
 

Όλα τα υπό  προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις 
ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της 
προμήθειας κατώτερης ποιότητας. Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους ποιότητας. Η μεταφορά 
των προϊόντων  πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές 
διατάξεις. 

Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών  πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα  σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

Άρθρο 8ο :  Υποβολή προσφορών 
 

Η παρούσα προμήθεια κατατάσσεται σε επτά (7) επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ και συγκεκριμένα: 
 

ΟΜΑΔΑ 1:  Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 

ΟΜΑΔΑ 2:  Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 

ΟΜΑΔΑ 3:  Προμήθεια ειδών μαναβικής 



ΟΜΑΔΑ 4:  Προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων 

ΟΜΑΔΑ 5:  Ελαιόλαδο, Ηλιέλαιο 

ΟΜΑΔΑ 6:  Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

ΟΜΑΔΑ 7:  Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς 
προμήθεια ειδών ως κάτωθι: 

με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής: 

 Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και   πιστοποιημένης 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γενική Δ/ση Ανάπτυξης Π. Ε. Λάρισας, 
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για τα είδη που περιλαμβάνονται στις ΟΜΑΔΕΣ 2, 3, 5    

 Για τις υπόλοιπες ΟΜΑΔΕΣ 1,4,6,7 τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που 
συμμετέχουν, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος  των προμηθευόμενων ειδών της 
ομάδας θα κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η προμήθεια των τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της δημοτικής κατασκήνωσης. 

 Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με τις 
ποσότητες που θα ζητηθούν. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη και απαιτηθεί από τη Διοίκηση της Κατασκήνωσης θα επιτρέπεται η αυξομείωση 
των ποσοτήτων μεταξύ της ίδιας ομάδας με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση   του 
συμβατικού ποσού της ομάδας. 

Άρθρο 9ο :  Τρόπος Παράδοσης- Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 
 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις της 
Δημοτικής κατασκήνωσης, με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς καθαρά και 
απολυμασμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτία αποστολής στα οποία θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από 
τον ΚΒΣ και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής αμφιβάλει για την 
ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ή εάν 
διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και των λοιπών τευχών που την συνοδεύουν, τους όρους του κώδικα τροφίμων, τότε η επιτροπή παραλαβής έχει το 
αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή να ζητήσει για τα είδη αυτά άμεση 
αντικατάσταση τους.  

Χρόνος παράδοσης από την παραγγελία ορίζεται μία (1) μέρα, σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές 
ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, 
της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από 
αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας.  

Άρθρο 10ο : Λοιπές Υποχρεώσεις αναδόχου 
   Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν 

χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.  
Αγιά, 14/06/2016 

 
Θεωρήθηκε 

Μ.Ε. Δημάρχου 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 

Σπανός Ιωάννης 
 

Συντάχθηκε 
 

1. Πολυμέρου Ιωάννα 
ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής 

Επιστήμης 

 

2. Ντουλούλη Ευμορφία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ 
 
    Αριθμ. Μελέτης: 01/2016 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

Άρτος τύπου χωριάτικο  Τεμ. 2500 1,42 3.550,00 

Ψωμάκια για σάντουιτς Τεμ. 4000 0,35 1.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.950,00 

ΦΠΑ 13% 643,50 

ΣΥΝΟΛΟ 5.593,50€ 

 

ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

Κιμάς χοιρινός σπάλα Α/Ο κιλά 700 4,87 3.409,00 

Κιμάς μοσχάρι σπάλα Α/Ο κιλά 500 8,96 4.480,00 

Κρέας χοιρινό σπάλα Α/Ο κιλά 240 4,38 1.051,20 

Κοτόπουλο (μπούτια) κιλά 330 3,82 1.260,60 

Λουκάνικο κιλά 350 4,78 1.673,00 

Μπριζόλα χοιρινή κιλά 316 4,18 1.320,88 

Σουβλάκι χοιρινό κιλά 264 5,13 1.354,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 14.549,00 

ΦΠΑ 13% 1.891,37 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.440,37€ 

 

 
 
 
 



ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια ειδών μαναβικής  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

Καρπούζι κιλά 7000 0,46 3.220,00 

Κρεμμύδια κιλά 200 0,74 148,00 

Σκόρδα τεμάχια 75 0,34 25,50 

Πατάτες κιλά 1400 0,66 924,00 

Ντομάτες κιλά 600 1,14 684,00 

Αγγούρια τεμάχια 800 0,38 304,00 

Καρότα κιλά 40 0,75 30,00 

Πιπεριές Κόκκινες κιλά 30 1,79 53,70 

Πιπεριές Πράσινες κιλά 30 1,43 42,90 

Φρέσκο Κρεμμυδάκι κιλά 5 1,88 9,40 

Μαϊντανός ματσάκια 50 0,40 20,00 

Δυόσμος ματσάκια 50 0,40 20,00 

Σέλινο κιλά 5 1,73 8,65 

Άνηθος ματσάκια 50 0,44 22,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 5.512,15 

ΦΠΑ 13% 716,58 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.228,73€ 

 

ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

Ανάμικτα λαχανικά κιλά 360 4,11 1.479,60 

Φασολάκια κιλά 200 4,79 958,00 

Αρακάς κιλά 200 3,70 740,00 

Τυρόπιτα τεμάχια 3000 0,71 2.130,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 5.307,60 

ΦΠΑ 13% 413,09 

ΦΠΑ 24% 511,20 

ΣΥΝΟΛΟ 6.231,89€ 

 

 



 
    ΟΜΑΔΑ 5: Ελαιόλαδο, Ηλιέλαιο  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

Ελαιόλαδο δοχείο των 5 
λίτρων  extra παρθένο (ΦΠΑ 
13%) 

τεμάχιο 80 23,73 1.898,40 

Ηλιέλαιο δοχείο των 5 λίτρων 
(ΦΠΑ 24%)   

τεμάχιο 100 7,00 700,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.598,40 

ΦΠΑ 13% 246,79 

ΦΠΑ 24% 168,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.013,19€ 

 

ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

Μακαρόνια Νο.6 
(συσκευασία 500gr) (ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 150 1,22 183,00 

Μακαρόνια Νο.10 
(συσκευασία 500gr) (ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 150 1,22 183,00 

Μακαρόνια για παστίτσιο 
(συσκευασία 500gr) (ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 100 1,57 157,00 

Βίδες (συσκευασία 500gr) 
(ΦΠΑ 13%) 

κιλά 100 1,43 143,00 

Πένες (συσκευασία 500gr) 
(ΦΠΑ 13%) 

κιλά 100 1,60 160,00 

Ρύζι Μπονέτ (συσκευασία 
500gr ή ενός κιλού) (ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 180 2,49 448,20 

Κριθαράκι (συσκευασία 
500gr) (ΦΠΑ 13%) 

κιλά 100 1,92 192,00 

Φασόλια 
γίγαντες(συσκευασία 500gr 
ή ενός κιλού) (ΦΠΑ 13%) 

κιλά 90 4,05 364,50 

Φακές (συσκευασία 500gr ή 
ενός κιλού) (ΦΠΑ 13%) 

κιλά 30 2,38 71,40 

Φασόλια(συσκευασία 500gr 
ή ενός κιλού) (ΦΠΑ 13%) 

κιλά 20 2,58 51,60 

Κομπόστα φρούτων  κουτί των τεμάχια 250 9,50 2.375,00 



4,2 κιλών 
Τοματοπολτός απλός 
συμπυκνωμένος και τύπου 
πουµαρό 500gr 

τεμάχια 200 0,80 160,00 

Τοματάκια κονκασέ 
(συσκευασία 2,5 κιλών) 

τεμάχια 30 3,98 119,40 

Κρουασάν  Τεμάχια 3600 0,53 1.908,00 

Παστέλι (70γρ.) Τεμάχια 200 0,95 190,00 

Ζελέ φρούτων κεράσι σκόνη Κιλά 45 5,07 228,15 

Ζελέ φρούτων μπανάνα σκόνη Κιλά 45 5,07 228,15 

Σοκοφρέτα Τεμάχια 2400 0,37 888,00 

Χυμός μικρός 250ml  Τεμάχια 3000 0,54 1.620,00 

Παγωτίνια  Κιλά 70 10,50 735,00 

Χυμός συμπυκν. 5 lit.  Τεμάχια 60 10,57 634,20 

Τσάι του βουνού Ματσάκια 60 1,46 87,60 

Καφές Ελληνικός (ενός κιλού) τεμάχιο 30 7,81 234,30 

Στιγμιαίος Καφές (ΝΕΣ) Κουτί 
επαγγελματικό( 2 κιλών και 
750gr) 

τεμάχιο 4 55,90 223,60 

Σοκολάτα ρόφημα Κουτί 
επαγγελματικό (κουτί 2 κιλών) 

τεμάχιο 5 12,20 61,00 

Μαργαρίνη 500gr τεμάχια 30 1,95 58,50 

Βούτυρο μερίδες 10 gr μερίδες 12000 0,12 1.440,00 

Μέλι μερίδες  μερίδες 1200 0,22 264,00 

Μαρμελάδα μερίδες μερίδες 5000 0,12 600,00 

Μερέντα μερίδες μερίδες 5000 0,16 800,00 

Λουκάνικα Φραγκφούρτης κιλά 100 6,19 619,00 

Ζαμπόν μπαστούνι (3,5 κιλών) κιλά 70 5,75 402,50 

Γκούντα μπαστούνι (3,5 
κιλών) (ΦΠΑ 13%)  

κιλά 70 7,08 495,60 

Μπέικον  κιλά 40 8,85 354,00 

Μανιτάρια (συσκευασία 3,5 
κιλών) 

τεμάχια 10 4,09 40,90 

Ελιές καλαμών κιλά 15 5,31 79,65 

Αυγά  (ΦΠΑ 13%) Τεμάχια 400 0,31 124,00 

Αλεύρι (ΦΠΑ 13%) Κιλά 50 1,06 53,00 

Κόρν Φλάουρ (συσκευασία 

200γρ.) 

τεμάχια 30 0,62 18,60 

Βανίλια τεμάχια 20 0,34 6,80 

Φρυγανιά τριμμένη Κιλά 30 3,22 96,60 

Κέτσαπ υγρό Τεμάχια 30 3,19 95,70 

Μουστάρδα υγρό Τεμάχια 30 3,36 100,80 



Μαγιονέζα τεμάχια 10 3,40 34,00 

Ζάχαρη Κιλά 60 0,83 49,80 

Αλάτι Κιλά 30 1,27 38,10 

Πιπέρι  κιλά 2 15,93 31,86 

Ρίγανη κιλά 5 11,50 57,50 

Δάφνη κιλά 1 26,55 26,55 

Βασιλικός κιλά 1 17,70 17,70 

Μοσχοκάρυδο κιλά 1 32,74 32,74 

Μπαχάρι κιλά 3 22,12 66,36 

Κανέλα κιλά 2 12,65 25,30 

Μουστάρδα σκόνη κιλού κιλά 3 3,10 9,30 

Πάπρικα κιλά 3 20,35 61,05 

Κρασί λευκό  Κιλά 50 2,15 107,50 

Ζωμός κότας (συσκευασία 1 
κιλού) 

κιλά 10 10,75 107,50 

Ζωμός βοδινού(συσκευασία 1 
κιλού) 

κιλά 10 10,75 107,50 

Ζωμός λαχανικών(συσκευασία 
1 κιλού) 

κιλά 10 10,75 107,50 

Λεμονάδα (λίτρο)  λίτρο 30 0,81 24,30 

Πορτοκαλάδα (λίτρο)  λίτρο 30 0,81 24,30 

Κόκα – Κόλα (λίτρο)  λίτρο 30 0,81 24,30 

Ξύδι (κιβώτιο των 24 
τεμαχίων) 

τεμάχια 240 0,44 105,60 

Χυμός λεμονιού (κιβώτιο των 
24 τεμαχίων) 

τεμάχια 240 0,44 105,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 18.460,11 

ΦΠΑ13%  341,42 

ΦΠΑ 24% 3.800,11 

ΣΥΝΟΛΟ 22.601,64€ 

 

ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

Γάλα φρέσκο 
(συσκευασία 10 λίτρων) 

συσκευασία 100 9,74 974,00 

Τυρί φέτα από 
αιγοπρόβειο γάλα ΠΟΠ 
(δοχείο των 15 κιλών)  

δοχείο 18 106,22 1.911,96 

Κεφαλοτύρι πρόβειο 
(τεμάχιο 5 κιλών) 

τεμάχια 18 50,00 900,00 



Γιαούρτι στραγγιστό 10% 
λιπαρά (συσκευασία των 
5 κιλών) 

συσκευασία 20 17,00 340,00 

Κρέμα γάλακτος 
αγελαδινή πλήρες 
φρέσκια 48% λιπαρά ( 
συσκευασία 10 κιλών) 

συσκευασία 6 33,68 202,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.328,04 

ΦΠΑ 13% 562,64 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.890,68€ 

 
Αγιά, 14/06/2016 

 
Θεωρήθηκε 

Μ.Ε. Δημάρχου 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 

Σπανός Ιωάννης 
 

Συντάχθηκε 
 

1. Πολυμέρου Ιωάννα 
ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής 

Επιστήμης 

 

2. Ντουλούλη Ευμορφία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:  

Προμήθεια τροφίμων Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου Δήμου Αγιάς 

Προϋπολογισμός : 65.000,00€ με ΦΠΑ. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης 

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

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

με έδρα ……………………………, οδός………………………………, αριθμ……………………, Τ.Κ. …………………, Τηλ. 

……………………., Fax…………………… 

 

ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

 

 Προϋπολογισμός:   4.950,00€ πλέον ΦΠΑ: 643,50€      ΣΥΝΟΛΟ:5.593,50 € 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1.1 Άρτος τύπου 

χωριάτικο 

Τεμ. 2500 1,42   

1.2 Ψωμάκια για 

σάντουιτς 

Τεμ. 4000 0,35   

 

……………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα ……………………………, οδός………………………………, αριθμ……………………, Τ.Κ. …………………, Τηλ. 

……………………., Fax…………………… 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιημένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γενική Δ/ση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Τμήμα Εμπορίου & 

Τουρισμού 

 

Προϋπολογισμός:  14.549,00 € πλέον ΦΠΑ 1.891,37€      ΣΥΝΟΛΟ: 16.440,37€ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΗΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

2.1 Κιμάς χοιρινός 

σπάλα Α/Ο 

κιλά 700 4,87    

2.2 Κιμάς μοσχάρι 

σπάλα Α/Ο 

κιλά 500 8,96    

2.3 Κρέας χοιρινό 

σπάλα Α/Ο 

κιλά 240 4,38    

2.4 Κοτόπουλο 

(μπούτια) 

κιλά 330 3,82    



2.5 Λουκάνικο κιλά 350 4,78    

2.6 Μπριζόλα χοιρινή κιλά 316 4,18    

2.7 Σουβλάκι χοιρινό κιλά 264 5,13    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

……………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης 

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

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

με έδρα ……………………………, οδός………………………………, αριθμ……………………, Τ.Κ. …………………, Τηλ. 

……………………., Fax…………………… 

 

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια ειδών μαναβικής με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιημένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γενική Δ/ση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Τμήμα Εμπορίου & 

Τουρισμού 

Προϋπολογισμός:  5.512,15€ πλέον ΦΠΑ 716,58€      ΣΥΝΟΛΟ: 6.228,73€ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΗΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

3.1 Καρπούζι κιλά 7000 0,46    

3.2 Κρεμμύδια κιλά 200 0,74    

3.3 Σκόρδα τεμάχια 75 0,34    

3.4 Πατάτες κιλά 1400 0,66    

3.5 Ντομάτες κιλά 600 1,14    

3.6 Αγγούρια τεμάχια 800 0,38    

3.7 Καρότα κιλά 40 0,75    

3.8 Πιπεριές 
Κόκκινες 

κιλά 30 1,79    



3.9 Πιπεριές 
Πράσινες 

κιλά 30 1,43    

3.10 Φρέσκο 
Κρεμμυδάκι 

κιλά 5 1,88    

3.11 Μαϊντανός ματσάκια 50 0,40    

3.12 Δυόσμος ματσάκια 50 0,40    

3.13 Σέλινο κιλά 5 1,73    

3.14 Άνηθος ματσάκια 50 0,44    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

……………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης 

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

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

με έδρα ……………………………, οδός………………………………, αριθμ……………………, Τ.Κ. …………………, Τηλ. 

……………………., Fax…………………… 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

 

Προϋπολογισμός:  5.307,60€ πλέον ΦΠΑ 924,29 €      ΣΥΝΟΛΟ: 6.231,89€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

4.1 Ανάμικτα λαχανικά κιλά 360 4,11   

4.2 Φασολάκια κιλά 200 4,79   

4.3 Αρακάς κιλά 200 3,70   

4.4 Τυρόπιτα (ΦΠΑ 24%) Τεμάχια 3000 0,71   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 



 

……………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης 

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

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

με έδρα ……………………………, οδός………………………………, αριθμ……………………, Τ.Κ. …………………, Τηλ. 

……………………., Fax…………………… 

 

ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιημένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την 

ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γενική Δ/ση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Τμήμα Εμπορίου & 

Τουρισμού 

Προϋπολογισμός:  2.598,40€ πλέον ΦΠΑ 414,79€      ΣΥΝΟΛΟ: 3.013,19€ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΗΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

5.1 Ελαιόλαδο δοχείο 
των 5 λίτρων  extra 
παρθένο (ΦΠΑ 
13%) 

τεμάχιο 80 23,73    

5.2 Ηλιέλαιο δοχείο των 
5 λίτρων  (ΦΠΑ 
24%) 

τεμάχιο 100 7,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  



 

……………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης 

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

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

με έδρα ……………………………, οδός………………………………, αριθμ……………………, Τ.Κ. …………………, Τηλ. 

……………………., Fax…………………… 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

Προϋπολογισμός:  18.460,11€ πλέον ΦΠΑ : 4.141,53€   ΣΥΝΟΛΟ: 22.601,64€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

6.1 Μακαρόνια Νο.6 
(συσκευασία 500gr) (ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 150 1,22   

6.2 Μακαρόνια Νο.10 
(συσκευασία 500gr)(ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 150 1,22   

6.3 Μακαρόνια για παστίτσιο 
(συσκευασία 500gr)(ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 100 1,57   

6.4 Βίδες (συσκευασία 
500gr)(ΦΠΑ 13%) 

κιλά 100 1,43   

6.5 Πένες (συσκευασία 
500gr)(ΦΠΑ 13%) 

κιλά 100 1,60   

6.6 Ρύζι Μπονέτ (συσκευασία 
500gr ή ενός κιλού)(ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 180 2,49   

6.7 Κριθαράκι (συσκευασία κιλά 100 1,92   



500gr)(ΦΠΑ 13%) 

6.8 Φασόλια 
γίγαντες(συσκευασία 
500gr ή ενός κιλού)(ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 90 4,05   

6.9 Φακές (συσκευασία 500gr 
ή ενός κιλού)(ΦΠΑ 13%) 

κιλά 30 2,38   

6.10 Φασόλια(συσκευασία 
500gr ή ενός κιλού)(ΦΠΑ 
13%) 

κιλά 20 2,58   

6.11 Κομπόστα φρούτων  κουτί 
των 4,2 κιλών 

τεμάχια 250 9,50   

6.12 Τοματοπολτός απλός 
συμπυκνωμένος και τύπου 
πουµαρό 500gr 

τεμάχια 200 0,80   

6.13 Τοματάκια κονκασέ 
(συσκευασία 2,5 κιλών) 

τεμάχια 30 3,98   

6.14 Κρουασάν  Τεμάχια 3600 0,53   

6.15 Παστέλι (70γρ.) Τεμάχια 200 0,95   

6.16 Ζελέ φρούτων κεράσι 
σκόνη 

Κιλά 45 5,07   

6.17 Ζελέ φρούτων μπανάνα 
σκόνη 

Κιλά 45 5,07   

6.18 Σοκοφρέτα Τεμάχια 2400 0,37   

6.19 Χυμός μικρός 250ml  Τεμάχια 3000 0,54   

6.20 Παγωτίνια  Κιλά 70 10,50   

6.21 Χυμός συμπυκν. 5 lit. Τεμάχια 60 10,57   

6.22 Τσάι του βουνού Ματσάκια 60 1,46   

6.23 Καφές Ελληνικός (ενός 
κιλού) 

τεμάχιο 30 7,81   

6.24 Στιγμιαίος Καφές (ΝΕΣ) 
Κουτί επαγγελματικό 2 
κιλών και 750gr 

τεμάχιο 4 55,90   

6.25 Σοκολάτα ρόφημα Κουτί 
επαγγελματικό 2 κιλών  

τεμάχιο 5 12,20   

6.26 Μαργαρίνη 500gr τεμάχια 30 1,95   

6.27 Βούτυρο μερίδες 10 gr μερίδες 12000 0,12   

6.28 Μέλι μερίδες μερίδες 1200 0,22   

6.29 Μαρμελάδα μερίδες μερίδες 5000 0,12   

6.30 Μερέντα μερίδες μερίδες 5000 0,16   

6.31 Λουκάνικα Φραγκφούρτης κιλά 100 6,19   

6.32 Ζαμπόν μπαστούνι (3,5 
κιλών) 

κιλά 70 5,75   

6.33 Γκούντα μπαστούνι (3,5 
κιλών)(ΦΠΑ 13%) 

κιλά 70 7,08   

6.34 Μπέικον  κιλά 40 8,85   

6.35 Μανιτάρια (συσκευασία 
3,5 κιλών) 

τεμάχια 10 4,09   



6.36 Ελιές καλαμών κιλά 15 5,31   

6.37 Αυγά(ΦΠΑ 13%) Τεμάχια 400 0,31   

6.38 Αλεύρι(ΦΠΑ 13%) Κιλά 50 1,06   

6.39 Κόρν Φλάουρ (συσκευασία 

200γρ.) 

τεμάχια 30 0,62   

6.40 Βανίλια τεμάχια 20 0,34   

6.41 Φρυγανιά τριμμένη Κιλά 30 3,22   

6.42 Κέτσαπ υγρό Τεμάχια 30 3,19   

6.43 Μουστάρδα υγρό Τεμάχια 30 3,36   

6.44 Μαγιονέζα τεμάχια 10 3,40   

6.45 Ζάχαρη Κιλά 60 0,83   

6.46 Αλάτι Κιλά 30 1,27   

6.47 Πιπέρι  κιλά 2 15,93   

6.48 Ρίγανη κιλά 5 11,50   

6.49 Δάφνη κιλά 1 26,55   

6.50 Βασιλικός κιλά 1 17,70   

6.51 Μοσχοκάρυδο κιλά 1 32,74   

6.52 Μπαχάρι κιλά 3 22,12   

6.53 Κανέλα κιλά 2 12,65   

6.54 Μουστάρδα σκόνη κιλού κιλά 3 3,10   

6.55 Πάπρικα κιλά 3 20,35   

6.56 Κρασί λευκό  Κιλά 50 2,15   

6.57 Ζωμός κότας (συσκευασία 
1 κιλού) 

κιλά 10 10,75   

6.58 Ζωμός 
βοδινού(συσκευασία 1 
κιλού) 

κιλά 10 10,75   

6.59 Ζωμός 
λαχανικών(συσκευασία 1 
κιλού) 

κιλά 10 10,75   

6.60 Λεμονάδα (λίτρο)  λίτρο 30 0,81   

6.61 Πορτοκαλάδα (λίτρο)  λίτρο 30 0,81   

6.62 Κόκα – Κόλα (λίτρο)  λίτρο 30 0,81   

6.63 Ξύδι (κιβώτιο των 24 
τεμαχίων) 

τεμάχια 240 0,44   

6.64 Χυμός λεμονιού (κιβώτιο 
των 24 τεμαχίων) 

τεμάχια 240 0,44   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ13%   

ΦΠΑ 24%  



 

 

 

……………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης  

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

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

με έδρα ……………………………, οδός………………………………, αριθμ……………………, Τ.Κ. …………………, Τηλ. 

……………………., Fax…………………… 

 

ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια γαλακτοκομικών  ειδών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, 

στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

 

Προϋπολογισμός:   4.328,04€ πλέον ΦΠΑ: 562,64 €      ΣΥΝΟΛΟ: 4.890,68€ 

/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

7.1 Γάλα φρέσκο 
(συσκευασία 10 λίτρων) 

συσκευασία 100 9,74   

7.2 Τυρί φέτα από 
αιγοπρόβειο γάλα ΠΟΠ 
(δοχείο των 15 κιλών)  

δοχείο 18 106,22   

7.3 Κεφαλοτύρι πρόβειο 
(τεμάχιο 5 κιλών) 

τεμάχια 18 50,00   

7.4 Γιαούρτι στραγγιστό 10% 
λιπαρά (συσκευασία των 
5 κιλών) 

συσκευασία 20 17,00   

7.5 Κρέμα γάλακτος 
αγελαδινή πλήρες 
φρέσκια 48% λιπαρά ( 
συσκευασία 10 κιλών) 

συσκευασία 6 33,68   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 



……………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

 

 
 


