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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 22/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Φορέας Δομή ΚΑ Δαπανών
Εκτιμώμενη Αξία

Σύμβασης
(χωρίς ΦΠΑ)

Εκτιμώμενη Αξία
Σύμβασης
(με ΦΠΑ)

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’
Δήμου Λαυρεωτικής

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Δ.Ε. Λαυρεωτικής

15-6481.003 39.365,26€ 45.068,58€

Βρεφονηπιακός Σταθμός
Δ.Ε. Κερατέας

15-6481.002 27.540,24€ 31.536,62€

Δήμος Λαυρεωτικής Κοινωνικό Παντοπωλείο 15-6474.002 99.547,00€ 112.488,11€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 166.452,50 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 189.093,31 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
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Τ ε χ ν ι κ ή  Έ κ θ ε σ η

 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ειδών διατροφής για την

κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών των

Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης

189.093,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ή 24%, ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη,

για χρονικό διάστημα ενός (1)  έτους με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του

ποσού του προϋπολογισμού.

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016.

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4  της από 12-12-2012  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄

18), τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.

Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες τροφίμων:

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3.720,00€

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.015,58€

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.773,66€

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 7.326,00€

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.533,01€

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.387,92€

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.609,09€



2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 2.990,00€

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.507,22€

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.604,00€

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 5.448,00€

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.993,19€

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.045,37€

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.952,46€

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.829,00€

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 95.718,00€

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό

μειοδοτικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο

κατακύρωσης:

(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (φρέσκο γάλα), Γ1 – Γ2 (γαλακτοκομικά είδη), Δ1 – Δ2 (είδη αρτοποιείου), Ζ1

–  Ζ2 –Ζ3 (είδη παντοπωλείου), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.

(β) για τις ομάδες Β1-  Β2 (είδη ιχθυοπωλείου), Ε1 –  Ε2  – Ε3 (είδη κρεοπωλείου), Στ1 –Στ2 (είδη

οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%)

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα

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

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13  του Ν.

3438/2006.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία

υποβάλλοντας προσφορά είτε για μία ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο της

προμήθειας,  αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας,  όπως αυτές

αναφέρθηκαν ανωτέρω. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.



Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές,

όπως ορίζονται στην παρούσα,  καθώς και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών

φορέων τροφίμων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 189.093,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α.13% και 24% [166.452,50 ευρώ + ΦΠΑ  (13% & 24%: 22.640,81 ευρώ) = 189.093,31 ευρώ],

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από ΕΣΠΑ, πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2019-2020  και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Νομικού Προσώπου οικονομικών ετών 2019 και 2020, ως κατωτέρω:

Δήμος Λαυρεωτικής

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΛΟ

15-6474.002 31.325,00€ 81.163,11€ 112.488,11€

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΛΟ

15-6481.002 19.000,00€ 12.536,62€ 31.536,62€

15-6481.003 22.000,00€ 23.068,58€ 45.068,58€

Διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία και η σύνταξη των αιτημάτων από το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’  έγινε το

Μάρτιο του 2019  και για το λόγο αυτό σε πολλά είδη τροφίμων ο συντελεστής Φ.Π.Α.  είναι σε

ποσοστό 24% αντί του 13% όπως ορίστηκε με το Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α’/ 17.05.2019).

Επίσης, επειδή για τις ποσότητες των αναφερόμενων ειδών στον προϋπολογισμό της παρούσας δεν

μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη,  επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των συμβατικών ποσοτήτων

των ειδών χωρίς υπέρβαση του συνολικού ποσού της σύμβασης.

Μετά την κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, θα

υπογραφούν οι επιμέρους συμβάσεις με τους Αναδόχους Οικονομικούς Φορείς. Η παραλαβή και

παρακολούθηση κάθε σύμβασης θα γίνεται από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης της προμήθειας, ο

οποίος θα έχει την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης και των υποχρεώσεων που

απορρέουν από αυτήν.

Λαύριο 11.06.2019
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 Γεωλόγων

Θεωρήθηκε
Λαύριο 11.06.2019

Η αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

1. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α1: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1
Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο, πλήρες και
ομογενοποιημένο, σε συσκευασία του 1/2
λίτρου

15511100-4
Τεμάχιο 3000 0,80 € 2.400,00 €

2 Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο, πλήρες και
ομογενοποιημένο, σε συσκευασία του 1
λίτρου

15511100-4
Τεμάχιο 800 1,65 € 1.320,00 €

Σύνολο 3.720,00 €

ΦΠΑ 13% 483,60 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Α1 4.203,60 €

ΟΜΑΔΑ Β1: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1 Πέρκα φιλέτο 15221000-3 Κιλό 100 8,99 € 899,00 €

2 Κοκκινόψαρο 15221000-3 Κιλό 40 6,99 € 279,60 €

3 Χταπόδι 15221000-3 Κιλό 50 14,49 € 724,50 €

4 Καλαμαράκι ροδέλα 15221000-3 Κιλό 50 7,49 € 374,50 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Β1
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%) 2.277,60 €



ΟΜΑΔΑ Γ1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΟΜΑΔΑ Δ1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1 Ψωμί ολικής αλέσεως 15811100-7 Κιλό 1.600 1,70€ 2.720,00 €

2 Κουλούρι με σουσάμι τύπου
Θεσσαλονίκης 15810000-9 Τεμάχιο 3.000 0,30€ 900,00 €

3 Ψωμί μαύρο για τοστ σε συσκευασία
700 γρ. 15811000-6 Τεμάχιο 100 2,00€ 200,00 €

4 Σάντουιτς με ψωμί λευκό με 2 φέτες
τυρί τύπου γκούντα 15810000-9 Τεμάχιο 2.000 1,15€  2.300,00 €

5 Σταφιδόψωμο 110γρ. 15811000-6 Τεμάχιο 2.000 0,40 € 800,00 €

6 Κριτσίνια ολικής αλέσεως 15811000-6 Κιλό 70 5,80 € 406,00 €

Σύνολο 5.026,00 € 2.300,00 €

Φ.Π.Α. 13% 653,38 €

Φ.Π.Α. 24% 552,00 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Δ1 8.531,38 €

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1 Συμπυκνωμένο γάλα 410γρ. 15511600-9 Κουτί 192 0,83€ 159,36 €

2 Γιαούρτι εγχώριο, στραγγιστό, σε
πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 1 κιλού 15551000-5 Τεμάχιο 150 3,50€ 525,00 €

3 Τυρί φέτα φρέσκια [ΠΟΠ], εγχώρια, 1
κιλού 15542300-2 Κιλό 140 9,72€ 1.360,80 €

4 Τυρί κεφαλοτύρι, εγχώριο, 1 κιλού 15544000-3 Κιλό 50 9,25€ 462,50 €

5 Τυρί κασέρι, συσκευασία 1 κιλού 15544000-3 Κιλό 60 10,60€ 636,00 €

6 Τυρί κίτρινο για τοστ τύπου edam ή
gouda (σε φέτες) 15542200-1 Κιλό 40 8,50€ 340,00 €

7 Τυρί τύπου Babybel, σε συσκευασία
(6x20γρ.)

15540000-5 Τεμάχιο 600 1,75€ 1.050,00 €

8
Γάλα 3ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη
για παιδιά από 12 μηνών (συσκευασία
400γρ.)

15884000-8 Τεμάχιο 30 8,00 € 240,00 €

Σύνολο 4.773,66 €

Φ.Π.Α. 13% 620,57 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Γ1 5.394,23 €



ΟΜΑΔΑ Ε1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1 Κρέας νωπό, μοσχαρίσιο άνευ
οστών από σπάλα, διπλά
κομμένο σε κιμά

15111200-1 Κιλό 500 9,49 € 4.745,00 €

2 Κρέας νωπό, μοσχαρίσιο άνευ
οστών από ποντίκι

15111200-1 Κιλό 250 9,49 € 2.372,50 €

3 Κοτόπουλο νωπό, ολόκληρο 15112100-7 Κιλό 400 2,29 € 916,00 €

4 Κοτόπουλο στήθος 15112100-7 Κιλό 120 3,99 € 478,80 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Ε1
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%)

8.512,30 €

ΟΜΑΔΑ Στ1: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝAΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1 Πατάτες 03212100-1 Κιλό 700 0,95 € 665,00 €

2 Τομάτες 03221240-0 Κιλό 420 1,39 € 583,80 €

3 Τοματίνια τύπου Pomodoro 03221240-0 Κιλό 10 1,39 € 13,90 €

4 Αγγούρια 03221270-9 Τεμάχιο 500 0,62 € 310,00 €

5 Λεμόνια 03222210-8 Κιλό 125 0,79 € 98,75 €

6 Καρότα 03221112-4 Κιλό 150 0,84 € 126,00 €

7 Κρεμμύδια ξερά 03221113-1 Κιλό 200 0,95 € 190,00 €

8 Μήλα στάρκιν 03222321-9 Κιλό 900 1,15 € 1.035,00 €

9 Αχλάδια κρυστάλλια 03222322-6 Κιλό 800 1,49 € 1.192,00 €

10 Μπανάνες 03222111-4 Κιλό 1.000 1,30 € 1.300,00 €

11 Πορτοκάλια βαλέντσια 03222220-1 Κιλό 800 0,40 € 320,00 €

12 Πεπόνι 15332180-9 Κιλό 200 0,79 € 158,00 €

13 Καρπούζι 03222000-3 Κιλό 50 0,30 € 15,00 €

14 Φράουλες 03222313-0 Κιλό 10 1,90 € 19,00 €

15 Λάχανο 03221410-3 Κιλό 120 0,79 € 94,80 €



16 Κολοκυθάκια 03221250-3 Κιλό 100 1,49 € 149,00 €

17 Άνηθος 03221000-6 Δέμα 135 0,55 € 74,25 €

18 Σπανάκι 03221340-1 Κιλό 80 1,49 € 119,20 €

19 Σέλινο 03221000-6 Δέμα 40 1,24 € 49,60 €

20 Σκόρδα 03121100-6 Τεμάχιο 60 0,30 € 18,00 €

21 Πιπεριές στρογγυλές 03221230-7 Κιλό 60 2,59 € 155,40 €

22 Φασολάκια μπαρμπούνια 03221212-5 Κιλό 50 1,49 € 74,50 €

23 Μαϊντανός δέμα 100γρ 03221000-6 Δέμα 135 0,44 € 59,40 €

24 Ανανάς 03222112-1 Κιλό 15 1,05 € 15,75 €

25 Βανίλιες 03222300-6 Κιλό 200 1,29 € 258,00 €

26 Μπρόκολο 03221430-9 Κιλό 100 1,24 € 124,00 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Στ1
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%) 7.218,35 €

ΟΜΑΔΑ Ζ1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΦΠΑ

13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1 Λιπαρή ουσία soft πλάκα για
επάλειψη  των 250 γρ. 15800000-6 Τεμάχιο 20 1,85 € 37,00 €

2
Μαργαρίνη φυτικής προέλευσης,
τύπου soft, καθαρού βάρους 250
γρ.

15431100-9 Τεμάχιο 280 1,85 € 518,00 €

3
Μαρμελάδα ελληνική σε
συσκευασία από γυαλί, 370-
470γρ.

15332290-3 Τεμάχιο 20 3,50 € 70,00 €

4
Μέλι ελληνικό, θυμαρίσιο, σε
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία,
βάρους  900-1000 γρ.

15831600-8 Τεμάχιο 50 10,00 € 500,00 €

5
Ζάχαρη λευκή ψιλή, σε χάρτινη
κατάλληλη συσκευασία,
καθαρού βάρους 1 κιλού

15831200-4 Τεμάχιο 50 1,00 € 50,00 €

6 Κακάο σε σκόνη, σε συσκευασία
βάρους 125γρ. 15841000-5 Τεμάχιο 15 1,25 € 18,75 €

7 Ελαιόλαδο, σε μεταλλικό δοχείο
των 4 – 5 λίτρων 15411110-6 Τεμάχιο 42 24,39 € 1.024,38 €

8 Τοματοπελτέ σε μεταλλική
συσκευασία 410 γρ. 15331427-6 Τεμάχιο 35 1,65 € 57,75 €

9 Ηλιέλαιο σε πλαστικό δοχείο,
βάρους 5 λίτρων 15411210-7 Λίτρο 25 2,00 € 50,00 €



10
Ζυμαρικά διάφορα (κριθαράκι,
σπαγγέτι No 10, μακαρονάκι
κοφτό), σε συσκευασία 500γρ.

15850000-1 Τεμάχιο 500 0,84 € 420,00 €

11 Φακές ψιλές, σε συσκευασία
500γρ. 03212211-2 Τεμάχιο 150 1,35 € 202,50 €

12 Φασόλια μέτρια ξερά, σε
συσκευασία 500γρ. 03212220-8 Τεμάχιο 150 1,65 € 247,50 €

13 Ρεβίθια ξερά αποφλοιωμένα, σε
συσκευασία 500γρ. 03212220-8 Τεμάχιο 50 2,00 € 100,00 €

14

Δημητριακά ολικής αλέσεως με
γεύση σοκολάτας ή μέλι σε
πλαστική συσκευασία από  375 -
500 γρ.

15613311-1 Τεμάχιο 300 3,40 € 1.020,00 €

15 Κουβερτούρα σε συσκευασία
τριών τεμαχίων σύνολο 375γρ. 15800000-6 Συσκευασία 6 2,80 € 16,80 €

16 Φύλλο γαλλικής σφολιάτας
κατεψυγμένο 450-500 γρ. 15851000-8 Τεμάχιο 30 3,00 € 90,00 €

17 Αλεύρι σε χάρτινη σακούλα,
βάρους 1 κιλού 15612120-8 Κιλό 40 0,97 € 38,80 €

18
Αλεύρι με διογκωτικό τύπου
φαρινάπ σε χάρτινη συσκευασία
500 γρ.

15612190-9 Τεμάχιο 50 0,92 € 46,00 €

19 Κορν Φλάουρ, συσκευασία
200γρ. 15612210-6 Τεμάχιο 30 0,61 € 18,30 €

20 Μπέικιν πάουντερ σε πλαστικό
σακουλάκι 20 γρ. 15899000-6 Τεμάχιο 10 0,31 € 3,10 €

21 Κρέμα γάλακτος, σε συσκευασία
των 500 γρ. 15511000-3 Τεμάχιο 35 3,85 € 134,75 €

22 Άνθος αραβοσίτου σε χάρτινο
κουτί 160 γρ. 15884000-8 Τεμάχιο 100 0,94€ 94,00 €

23 Αλάτι ψιλό σε συσκευασία 1000
γρ. πλαστική σακούλα 15872400-5 Τεμάχιο 30 1,65 € 49,50 €

24 Πιπέρι σε σκόνη, συσκευασία
100γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 10 1,80 € 18,00 €

25 Ξύδι σε πλαστικό μπουκάλι 350
ml 15871110-8 Τεμάχιο 110 0,70 € 77,00 €

26
Χυμός ντομάτας κλασσικός
συμπυκνωμένος, σε χάρτινη
συσκευασία 500 γρ.

15331425-2 Τεμάχιο 300 0,61 € 183,00 €

27 Δάφνη φύλλα, σε συσκευασία 40
γρ. 15872300-4 Τεμάχιο 10 2,00 € 20,00 €

28 Κανέλλα ξύλο σε συσκευασία 50
γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 10 0,68 € 6,80 €

29 Μπαχάρι τριμμένο σε
συσκευασία 50γρ. 15872000-1 Τεμάχιο 10 0,73 € 7,30 €

30 Ρίγανη σε συσκευασία 1000γρ. 15872300-4 Τεμάχιο 4 11,40 € 45,60 €

31 Ρύζι κίτρινο, τύπου Αμερικής, σε
συσκευασία 500γρ. 03211300-6 Τεμάχιο 200 1,10 € 220,00 €



32 Ρύζι λευκό τύπου Καρολίνα, σε
συσκευασία 500γρ. 03211300-6 Τεμάχιο 150 1,25 € 187,50 €

33 Βανίλια σκόνη σε συσκευασία
των 5 τεμαχίων 15872000-1 Συσκευασία 20 0,30 € 6,00 €

34 Μαγιά ξηρή σε συσκευασία 3
φακελάκια των 8γρ. 15898000-9 Συσκευασία 20 0,68 € 13,60 €

35 Ινδοκάρυδο (σακουλάκι των 140-
150γρ.) 15872200-3 Τεμάχιο 5 0,61 € 3,05 €

36 Σιμιγδάλι σε πλαστική σακούλα
500 γρ. (χοντρό και ψιλό) 15625000-5 Τεμάχιο 40 0,80 € 32,00 €

37 Μπισκότα τύπου Digestive σε
συσκευασία 250 γρ. 15821200-1 Τεμάχιο 120 1,50 € 180,00 €

38 Μπισκότα τύπου Πτι Μπερ σε
συσκευασία 225γρ. 15821200-1 Τεμάχιο 70 1,10 € 77,00 €

39 Αυγά φρέσκα (53-63γρ.), σε
συσκευασία των 6 03142500-3 Συσκευασία 140 1,90 € 266,00 €

40 Φρυγανιά σε τρίμμα, σε
συσκευασία 180 γρ. 15821110-3 Τεμάχιο 10 0,65 € 6,50 €

41 Γαλοπούλα καπνιστή για τοστ, σε
φέτες. 15112120-3 Κιλό 8 11,50 € 92,00 €

42 Αρακάς κατεψυγμένος, σε
1000γρ. 03221220-4 Κιλό 100 2,65 € 265,00 €

43 Κανέλλα σε σκόνη, σε
συσκευασία 100γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 10 1,00 € 10,00 €

44 Ζάχαρη άχνη, σε συσκευασία 500
γρ. 15830000-5 Τεμάχιο 10 1,60 € 16,00 €

45 Σόδα μαγειρική σε βάζο, βάρους
350 γρ. 15899000-6 Τεμάχιο 3 1,34 € 4,02 €

46
Ζάχαρη φυσική ακατέργαστη
(καστανή-μαύρη), σε
συσκευασία, 453- 500 γρ.

15833000-6 Τεμάχιο 30 2,07 € 62,10 €

47
Αμύγδαλα ανάλατα, χωρίς
κέλυφος, σε συσκευασία 240-250
γρ.

15800000-6 Τεμάχιο 6 4,95 € 29,70 €

48 Καρύδια χωρίς κέλυφος, ψίχα, σε
συσκευασία των 250 γρ. 15332300-7 Τεμάχιο 5 3,50 € 17,50 €

49 Σουσάμι, σε συσκευασία των 100
γρ. 03111000-2 Τεμάχιο 5 0,93 € 4,65 €

50 Τρούφα διακοσμητική, σε
συσκευασία των 180 γρ. 15812000-3 Τεμάχιο 10 2,43 € 24,30 €

51
Γαρύφαλλο μπαχαρικό,
ολόκληρο, σε συσκευασία των 15
γρ.

15872200-3 Τεμάχιο 1 0,50 € 0,50 €

52 Γαρύφαλλο τριμμένο, σε
συσκευασία των 15 γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 3 0,50 € 1,50 €

53 Μοσχοκάρυδο τριμμένο, σε
συσκευασία των 15 γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 5 0,78 € 3,90 €

54 Κονιάκ, σε γυάλινη συσκευασία
των 700 ml 15911000-7 Τεμάχιο 4 10,36 € 41,44 €



55 Ταχίνι με μέλι σε γυάλινη
συσκευασία 300 – 400γρ. 15800000-6 Τεμάχιο 60 5,00 € 300,00 €

56 Αλεύρι ολικής αλέσεως σε
χάρτινη σακούλα 1 κιλού 15612110-5 Τεμάχιο 40 2,00 € 80,00 €

57 Βρώμη (κουάκερ) ολικής
αλέσεως σε συσκευασία 1 κιλού 15612200-3 Τεμάχιο 30 7,50 € 225,00 €

58 Ζελέ σε σκόνη, διάφορες γεύσεις
σε χάρτινη συσκευασία 14,5 γρ. 15332240-8 Τεμάχιο 50 1,50 € 75,00 €

59 Τραχανάς γλυκός σε συσκευασία
400γρ. 15851100-9 Τεμάχιο 80 2,50 € 200,00 €

Σύνολο 4.583,13€ 3.025,96€

Φ.Π.Α. 13% 595,80 €

Φ.Π.Α. 24% 726,23 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη Ομάδας Ζ1 8.931,12 €

2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α2: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1
Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο, πλήρες και
ομογενοποιημένο, σε συσκευασία του 1/2
λίτρου

15511100-4
Τεμάχιο 2.500 0,80 € 2.000,00 €

2 Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο, πλήρες και
ομογενοποιημένο, σε συσκευασία του 1
λίτρου

15511100-4
Τεμάχιο 600 1,65 € 990,00 €

Σύνολο 2.990,00 €

ΦΠΑ 13% 388,70 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Α2 3.378,70 €

ΟΜΑΔΑ Β2: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1 Πέρκα φιλέτο 15221000-3 Κιλό 85 8,99 € 764,15 €

2 Κοκκινόψαρο 15221000-3 Κιλό 40 6,99 € 279,60 €

3 Χταπόδι 15221000-3 Κιλό 30 14,49 € 434,70 €

4 Καλαμαράκι ροδέλα 15221000-3 Κιλό 30 7,49 € 224,70 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Β2
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%) 1.703,15 €



ΟΜΑΔΑ Γ2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1 Συμπυκνωμένο γάλα 410γρ. 15511600-9 Κουτί 150 0,83 € 124,50 €

2 Γιαούρτι εγχώριο, στραγγιστό, σε
πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 1 κιλού 15551000-5 Τεμάχιο 120 3,50 € 420,00 €

3 Τυρί φέτα φρέσκια [ΠΟΠ], εγχώρια, 1
κιλού 15542300-2 Κιλό 100 9,72€ 972,00 €

4 Τυρί κεφαλοτύρι, εγχώριο, 1 κιλού 15544000-3 Κιλό 30 9,25 € 277,50 €

5 Τυρί κασέρι, συσκευασία 1 κιλού 15544000-3 Κιλό 50 10,60 € 530,00 €

6 Τυρί κίτρινο για τοστ τύπου edam ή
gouda (σε φέτες) 15542200-1 Κιλό 40 8,50 € 340,00 €

7 Τυρί τύπου Babybel, σε συσκευασία
(6x20γρ.)

15540000-5 Τεμάχιο 400 1,75 € 700,00 €

8
Γάλα 3ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη
για παιδιά από 12 μηνών (συσκευασία
400γρ.)

15884000-8 Τεμάχιο 30 8,00 € 240,00 €

Σύνολο 3.604,00 €

Φ.Π.Α. 13% 468,52 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Γ2 4.072,52 €

ΟΜΑΔΑ Δ2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1 Ψωμί ολικής αλέσεως 15811100-7 Κιλό 1.300 1,70€ 2.210,00 €

2 Κουλούρι με σουσάμι τύπου
Θεσσαλονίκης 15810000-9 Τεμάχιο 2.500 0,30 € 750,00 €

3 Ψωμί μαύρο για τοστ σε συσκευασία
700 γρ. 15811000-6 Τεμάχιο 80 2,00 € 160,00 €

4 Σάντουιτς με ψωμί λευκό με 2 φέτες
τυρί τύπου γκούντα 15810000-9 Τεμάχιο 1.200 1,15€  1.380,00 €

5 Σταφιδόψωμο 110γρ. 15811000-6 Τεμάχιο 1.500 0,40 € 600,00 €

6 Κριτσίνια ολικής αλέσεως 15811000-6 Κιλό 60 5,80 € 348,00 €

Σύνολο 4.068,00 € 1.380,00 €

Φ.Π.Α. 13% 528,84 €

Φ.Π.Α. 24% 331,20 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Δ2 6.308,04 €



ΟΜΑΔΑ Ε2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1
Κρέας νωπό μοσχαρίσιο άνευ
οστών από σπάλα,  κομμένο σε
κιμά

15111200-1 Κιλό 270 9,49 € 2.562,30 €

2 Κρέας νωπό μοσχαρίσιο άνευ
οστών από ποντίκι 15111200-1 Κιλό 100 9,49 € 949,00 €

3 Κοτόπουλο νωπό, ολόκληρο 15112100-7 Κιλό 350 2,29 € 801,50 €

4 Κοτόπουλο στήθος 15112100-7 Κιλό 50 3,99 € 199,50 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Ε2
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%) 4.512,30 €

ΟΜΑΔΑ Στ2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

CPV ΜΟΝAΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

1 Πατάτες 03212100-1 Κιλό 450 0,95 € 427,50 €

2 Τομάτες 03221240-0 Κιλό 250 1,39 € 347,50 €

3 Τοματίνια τύπου Pomodoro 03221240-0 Κιλό 10 1,39 € 13,90 €

4 Αγγούρια 03221270-9 Τεμάχιο 500 0,62 € 310,00 €

5 Λεμόνια 03222210-8 Κιλό 110 0,79 € 86,90 €

6 Καρότα 03221112-4 Κιλό 100 0,84 € 84,00 €

7 Κρεμμύδια ξερά 03221113-1 Κιλό 150 0,95 € 142,50 €

8 Μήλα στάρκιν 03222321-9 Κιλό 800 1,15 € 920,00 €

9 Αχλάδια κρυστάλλια 03222322-6 Κιλό 200 1,49 € 298,00 €

10 Μπανάνες 03222111-4 Κιλό 750 1,30 € 975,00 €

11 Πορτοκάλια βαλέντσια 03222220-1 Κιλό 500 0,40 € 200,00 €

12 Πεπόνι 15332180-9 Κιλό 60 0,79 € 47,40 €

13 Καρπούζι 03222000-3 Κιλό 50 0,30 € 15,00 €

14 Φράουλες 03222313-0 Κιλό 10 1,90 € 19,00 €

15 Λάχανο 03221410-3 Κιλό 85 0,79 € 67,15 €

16 Κολοκυθάκια 03221250-3 Κιλό 20 1,49 € 29,80 €



17 Άνηθος 03221000-6 Δέμα 225 0,55 € 123,75 €

18 Σπανάκι 03221340-1 Κιλό 20 1,49 € 29,80 €

19 Σέλινο 03221000-6 Δέμα 30 1,24 € 37,20 €

20 Σκόρδα 0312100-6 Τεμάχιο 55 0,30 € 16,50 €

21 Πιπεριές στρογγυλές 03221230-7 Κιλό 4 2,59 € 10,36 €

22 Φασολάκια μπαρμπούνια 03221212-5 Κιλό 30 1,49 € 44,70 €

23 Μαϊντανός δέμα 100γρ 03221000-6 Δέμα 225 0,44 € 99,00 €

24 Ανανάς 03222112-1 Κιλό 10 1,05 € 10,50 €

25 Βανίλιες 03222300-6 Κιλό 100 1,29 € 129,00 €

26 Μπρόκολο 03221430-9 Κιλό 70 1,24 € 86,80 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ομάδας Στ2
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%)

4.571,26 €

ΟΜΑΔΑ Ζ2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΦΠΑ
13%

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%

1 Λιπαρή ουσία soft πλάκα για
επάλειψη  των 250 γρ. 15800000-6 Τεμάχιο 10 1,85 € 18,50 €

2
Μαργαρίνη φυτικής προέλευσης,
τύπου soft, καθαρού βάρους 250
γρ.

15431100-9 Τεμάχιο 200 1,85 €  370,00 €

3
Μαρμελάδα ελληνική σε
συσκευασία από γυαλί, 370-
470γρ.

15332290-3 Τεμάχιο 20 3,50 € 70,00 €

4
Μέλι ελληνικό, θυμαρίσιο, σε
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία,
βάρους  900-1000 γρ.

15831600-8 Τεμάχιο 45 10,00 € 450,00 €

5
Ζάχαρη λευκή ψιλή, σε χάρτινη
κατάλληλη συσκευασία,
καθαρού βάρους 1 κιλού

15831200-4 Τεμάχιο 30 1,00 € 30,00 €

6 Κακάο σε σκόνη, σε συσκευασία
βάρους 125γρ. 15841000-5 Τεμάχιο 15 1,25 € 18,75 €

7 Ελαιόλαδο, σε μεταλλικό δοχείο
των 4 – 5 λίτρων 15411110-6 Τεμάχιο 35 24,39 € 853,65 €

8 Τοματοπελτέ σε μεταλλική
συσκευασία 410 γρ. 15331427-6 Τεμάχιο 30 1,65 € 49,50 €

9 Ηλιέλαιο σε πλαστικό δοχείο,
βάρους 5 λίτρων 15411210-7 Λίτρο 25 2,00 € 50,00 €

10
Ζυμαρικά διάφορα (κριθαράκι,
σπαγγέτι No 10, μακαρονάκι
κοφτό), σε συσκευασία 500γρ.

15850000-1 Τεμάχιο 300 0,84 € 252,00 €



11 Φακές ψιλές, σε συσκευασία
500γρ. 03212211-2 Τεμάχιο 100 1,35 € 135,00 €

12 Φασόλια μέτρια ξερά, σε
συσκευασία 500γρ. 03212220-8 Τεμάχιο 100 1,65 € 165,00 €

13 Ρεβίθια ξερά, αποφλοιωμένα, σε
συσκευασία των 500γρ. 03212220-8 Τεμάχιο 40 2,00 € 80,00 €

14

Δημητριακά ολικής αλέσεως με
γεύση σοκολάτας ή μέλι σε
πλαστική συσκευασία από  375 -
500 γρ.

15613311-1 Τεμάχιο 210 3,40 €  714,00 €

15 Κουβερτούρα σε συσκευασία
τριών τεμαχίων σύνολο 375γρ. 15800000-6 Τεμάχιο 4 2,80 € 11,20 €

16 Φύλλο γαλλικής σφολιάτας 450-
500 γρ. 15851000-8 Τεμάχιο 25 3,00 € 75,00 €

17
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις σε
χάρτινη σακούλα, βάρους 1
κιλού

15612120-8 Τεμάχιο 30 0,97 € 29,10 €

18
Αλεύρι με διογκωτικό τύπου
φαρινάπ σε χάρτινη συσκευασία
500 γρ.

15612190-9 Τεμάχιο 50 0,92 € 46,00 €

19 Κορν Φλάουρ, συσκευασία
200γρ. 15612210-6 Τεμάχιο 25 0,61 € 15,25 €

20 Μπέικιν πάουντερ σε πλαστικό
σακουλάκι 20 γρ. 15899000-6 Τεμάχιο 10 0,31 € 3,10 €

21 Κρέμα γάλακτος, σε συσκευασία
των 500 γρ. 15511000-3 Τεμάχιο 20 3,85 € 77,00 €

22 Άνθος αραβοσίτου σε χάρτινο
κουτί 160 γρ. 15884000-8 Τεμάχιο 80 0,94 € 75,20 €

23 Αλάτι ψιλό σε συσκευασία 1000
γρ. πλαστική σακούλα 15872400-5 Τεμάχιο 25 1,65 € 41,25 €

24 Πιπέρι σε σκόνη, συσκευασία
100γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 10 1,80 € 18,00 €

25 Ξύδι σε πλαστικό μπουκάλι 350
ml 15871110-8 Τεμάχιο 100 0,70 € 70,00 €

26
Χυμός ντομάτας κλασσικός
συμπυκνωμένος, σε χάρτινη
συσκευασία 500 γρ.

15331425-2 Τεμάχιο 250 0,61 €  152,50 €

27 Δάφνη φύλλα, σε συσκευασία 40
γρ. 15872300-4 Τεμάχιο 10 2,00 € 20,00 €

28 Κανέλλα ξύλο σε συσκευασία 50
γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 10 0,68 € 6,80 €

29 Μπαχάρι τριμμένο σε
συσκευασία 50γρ. 15872000-1 Τεμάχιο 10 0,73 € 7,30 €

30 Ρίγανη σε συσκευασία 1000γρ. 15872300-4 Τεμάχιο 3 11,40 € 34,20 €

31 Ρύζι κίτρινο, τύπου Αμερικής, σε
συσκευασία 500γρ. 03211300-6 Τεμάχιο 110 1,10 € 121,00 €

32 Ρύζι λευκό τύπου Καρολίνα, σε
συσκευασία 500γρ. 03211300-6 Τεμάχιο 100 1,25 € 125,00 €



33 Βανίλια σκόνη σε συσκευασία
των 5 τεμαχίων 15872000-1 Συσκευασία 20 0,30 € 6,00 €

34 Μαγιά ξηρή σε συσκευασία 3
φακελάκια των 8γρ. 15898000-9 Συσκευασία 20 0,68 € 13,60 €

35 Ινδοκάρυδο (σακουλάκι των 140-
150γρ.) 15872200-3 Τεμάχιο 4 0,61 € 2,44 €

36 Σιμιγδάλι σε πλαστική σακούλα
500 γρ. (χοντρό και ψιλό) 15625000-5 Τεμάχιο 35 0,80 € 28,00 €

37 Μπισκότα τύπου Digestive σε
συσκευασία 250 γρ. 15821200-1 Τεμάχιο 110 1,50 €  165,00 €

38 Μπισκότα τύπου Πτι Μπερ σε
συσκευασία 225γρ. 15821200-1 Τεμάχιο 50 1,10 € 55,00 €

39 Αυγά φρέσκα (53-63γρ.), σε
συσκευασία των 6 τεμ. 03142500-3 Συσκευασία 100 1,90 € 190,00 €

40 Φρυγανιά σε τρίμμα, σε
συσκευασία 180 γρ. 15821110-3 Τεμάχιο 10 0,65 € 6,50 €

41 Γαλοπούλα καπνιστή για τοστ, σε
φέτες 15112120-3 Κιλό 5 11,50 € 57,50 €

42 Αρακάς κατεψυγμένος, σε
1000γρ. 03221220-4 Κιλό 70 2,65 € 185,50 €

43 Κανέλλα σε σκόνη, σε
συσκευασία 100γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 10 1,00 € 10,00 €

44 Ζάχαρη άχνη, σε συσκευασία 500
γρ. 15830000-5 Τεμάχιο 10 1,60 € 16,00 €

45 Κομπόστα ροδάκινο, σε
μεταλλικό κουτί των 850γρ. 15332400-8 Τεμάχιο 20 1,35 € 27,00 €

46 Σόδα μαγειρική σε βάζο, βάρους
350 γρ. 15899000-6 Τεμάχιο 2 1,34 € 2,68 €

47
Ζάχαρη φυσική ακατέργαστη
(καστανή-μαύρη), σε
συσκευασία, 453- 500 γρ.

15833000-6 Τεμάχιο 20 2,07 € 41,40 €

48
Αμύγδαλα ανάλατα, χωρίς
κέλυφος, σε συσκευασία 240-250
γρ.

15800000-6 Τεμάχιο 5 4,95 € 24,75 €

49 Καρύδια χωρίς κέλυφος, ψίχα, σε
συσκευασία των 250 γρ. 15332300-7 Τεμάχιο 5 3,50 € 17,50 €

50 Σουσάμι, σε συσκευασία των 100
γρ. 03111000-2 Τεμάχιο 5 0,93 € 4,65 €

51 Τρούφα διακοσμητική, σε
συσκευασία των 180 γρ. 15812000-3 Τεμάχιο 10 2,43 € 24,30 €

52
Γαρύφαλλο μπαχαρικό,
ολόκληρο, σε συσκευασία των 15
γρ.

15872200-3 Τεμάχιο 1 0,50 € 0,50 €

53 Γαρύφαλλο τριμμένο, σε
συσκευασία των 15 γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 2 0,50 € 1,00 €

54 Μοσχοκάρυδο τριμμένο, σε
συσκευασία των 15 γρ. 15872200-3 Τεμάχιο 4 0,78 € 3,12 €

55 Κονιάκ, σε γυάλινη συσκευασία
των 700 ml 15911000-7 Τεμάχιο 2 10,36 € 20,72 €



56 Ταχίνι με μέλι σε γυάλινη
συσκευασία 300 – 400γρ. 15800000-6 Τεμάχιο 60 5,00 €  300,00 €

57 Αλεύρι ολικής αλέσεως σε
χάρτινη σακούλα 1 κιλού 15612110-5 Τεμάχιο 40 2,00 € 80,00 €

58 Βρώμη (κουάκερ) ολικής
αλέσεως σε συσκευασία 1 κιλού 15612200-3 Τεμάχιο 30 7,50 € 225,00 €

59 Ζελέ σε σκόνη, διάφορες γεύσεις
σε χάρτινη συσκευασία 14,5 γρ. 15332240-8 Τεμάχιο 40 1,50 € 60,00 €

60 Τραχανάς γλυκός σε συσκευασία
400γρ. 15851100-9 Τεμάχιο 80 2,50 € 200,00 €

Σύνολο 3.548,99 € 2.403,47€

Φ.Π.Α. 13% 461,36 €

Φ.Π.Α. 24%  576,83 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη Ομάδας Ζ2 6.990,65 €

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ Ε3: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 15112100-7 Κιλό 1.200 2,03 € 2.436,00 €
2 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 15113000-3 Κιλό 350 3,98 € 1.393,00 €

Σύνολο 3.829,00 €
Φ.Π.Α. 13% 497,77 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη Ομάδας Ε3 4.326,77 €

ΟΜΑΔΑ Ζ3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ,
συσκευασία 1 λίτρου 15411110-6 Τεμάχιο 4.200 4,70 € 19.740,00 €

2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ, συσκευασία 1
λίτρου 15411210-7 Τεμάχιο 4.200 1,20 € 5.040,00 €

3 ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις,
συσκευασία 1 κιλού 15612120-8 Κιλό 4.200 0,97 € 4.074,00 €

4 ΖΑΧΑΡΗ, συσκευασία 1κιλού 15831200-4 Τεμάχιο 4.200 1,00 € 4.200,00 €

5 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ, συσκευασία
480- 500 γρ 15331425-2 Τεμάχιο 12.600 0,61 € 7.686,00 €

6 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, συσκευασία
500γρ

15850000-1 Τεμάχιο 16.800 0,84 € 14.112,00 €

7 ΦΑΚΕΣ, συσκευασία 500γρ 03212220-8 Τεμάχιο 4.200 1,35 € 5.670,00 €
8 ΦΑΣΟΛΙΑ, συσκευασία 500γρ 03212220-8 Τεμάχιο 4.200 1,65 € 6.930,00 €
9 ΡΥΖΙ, συσκευασία 1 κιλού 03211300-6 Τεμάχιο 4.200 1,75 € 7.350,00 €

10
ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΟ

ΕΒΑΠΟΡΕ, KOYTI 410 γρ
15511600-9 Κουτί 25.200 0,83 € 20.916,00 €



Σύνολο 95.718,00 €
Φ.Π.Α. 13% 12.443,34 €

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη Ομάδας Ζ3 108.161,34 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 166.452,50 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ): 189.099,31 ΕΥΡΩ

Λαύριο 11.06.2019
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 Γεωλόγων

Θεωρήθηκε
Λαύριο 11.06.2019

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
nitsa@lavrio.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. Συγκεκριμένα αφορά τις ανάγκες

σίτισης των νηπίων που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δημοτικών Ενοτήτων

Λαυρεωτικής και Κερατέας και τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

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

αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την

εκτέλεση της προμήθειας.

Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με:  (α)  το Δήμο

Λαυρεωτικής, (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη,  σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό

πρόβλημα για την Αναθέτουσα Αρχή παράδοση των προϊόντων.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική,  σύμφωνα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου και

του Δήμου,  χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις

ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 189.093,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ 13% ή 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών.

Άρθρο 2

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με:

1. Το Ν.  4412/16 (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Το άρθρο 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/06.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης

επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»,



3. Το άρθρο 107 του Ν.  4497/2017 (ΦΕΚ Α’  171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4. Το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19.07.18) ‘’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και

άλλες διατάξεις’’,

5. Την παρ.  Ζ του Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»

6. Την από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ

Α΄18)

7.  Την εγκύκλιο 3  (αρ.  πρωτ:11543/26.03.2013)  του Υπουργείου Εσωτερικών,  περί ανάδειξης

προμηθευτών –  χορηγητών προμηθειών των Δήμων,  των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους

προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των

συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

8. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

9. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

10. Το Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

11. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

13. Το Ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

14. Την αρ.  57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’  1781)  «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

15. Την αρ. 56902/215/02.06.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1924) του Υπουργού Οικονομίας &

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

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

Ειδικές διατάξεις



1. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών

(ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής

προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον

άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής

νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3. Ν. 3526/07 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-34 Β/23-2-07) «Παραγωγή και διάθεση

προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»

4. Υποπαρ. ΣΤ6 του Ν. 4254/14, ΦΕΚ-85 Α/7-4-14, όπως τροποποιήθηκε

5. Κανονισμός (ΕΚ)  αρ.  178/2002  «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων

και των καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», καθώς και τους: 1. Καν. (ΕΚ)

852/2004 - 2. Καν. (ΕΚ) 853/2004 - 3. Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 4. Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 - 5.

Οδηγία 2004/41 ΕΚ, που εκδόθηκαν για την εφαρμογή αυτού

6. Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης

7. Ισχύουσες Υγειονομικές & Κτηνιατρικές διατάξεις

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα:

1. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 387/08.03.2019 & 388/08.03.2019 πρωτογενή αιτήματα (ΑΔΑΜ:

19REQ004595901 & 19REQ004596816) για την διενέργεια της προμήθειας ειδών παντοπωλείου,

κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικών ειδών, φρέσκου

γάλακτος  για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών Κερατέας &  Λαυρίου του

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

2. Η υπ’ αριθμ.28/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΨΩΘ1ΟΞ1Β-ΟΦ2)

3. Η αρ. πρωτ: 9784/07.06.2019 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής

4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 9857/10.06.2019 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του  Κοινωνικού

Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 19REQ005125339)

Άρθρο 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

3. Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών.



4. Η υπ’  αριθμ.22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα παραρτήματα

αυτής.

5. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του

διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ,  όσο αφορά το μέρος IV:  κριτήρια επιλογής,  οι

Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την ενότητα α «γενική ένδειξη για όλα τα

κριτήρια επιλογής».

Άρθρο 4

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με διαδικασία διαγωνισμού, για ποσά κάτω των ορίων, με χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο ανάθεσης:

(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (φρέσκο γάλα), Γ1 – Γ2 (γαλακτοκομικά είδη), Δ1 – Δ2 (είδη αρτοποιείου), Ζ1

–  Ζ2 –Ζ3 (είδη παντοπωλείου), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.

(β) για τις ομάδες Β1-  Β2 (είδη ιχθυοπωλείου), Ε1 –  Ε2  – Ε3 (είδη κρεοπωλείου), Στ1 –Στ2 (είδη

οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%)

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα

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

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13  του Ν.

3438/2006.

Άρθρο 5

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό

δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ.  Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων,

προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  επί της

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας. Αναλυτικά:

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3.720,00 € 74,40 €

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.015,58 € 40,31 €

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.773,66 € 95,47 €

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 7.326,00 € 146,52 €



Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.533,01 € 150,66 €

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.387,92 € 127,76 €

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.609,09 € 152,18 €

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 2.990,00 € 59,80 €

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.507,22 € 30,14 €

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.604,00 € 72,08 €

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 5.448,00 € 108,96 €

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.993,19 € 79,86 €

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.045,37 € 80,91 €

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.952,46 € 119,05 €

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.829,00 € 76,58 €

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 95.718,00 € 1.914,36 €

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό

(5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν

νόμιμα στα κράτη -  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών



και Δανείων,  τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.

Άρθρο 6

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν:

Άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα μέσα μεταφοράς της

επιχείρησης που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση και την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων

της σύμβασης, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.

Αντίγραφα συμβάσεων των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την

προηγούμενη τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη), συνοδευόμενα από βεβαίωση καλής

εκτέλεσης (εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή) και βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν

είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα (εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, στην οποία θα δηλώνεται:

- ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών

προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

- η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς προμήθεια ειδών,  εκτός αν πρόκειται για

προϊόντα κοινοτικής προέλευσης,

- ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών,

- τα είδη των ομάδων για τα οποία συμμετέχουν,

- ο χρόνος ισχύος της προσφοράς

Άρθρο 7

Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται:

Να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,

επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Σύστημα διαχείρισης της

ασφάλειας των τροφίμων (ΗΑCCP) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης,

διακίνησης και εμπορίας χορηγούμενων ειδών ή Πιστοποιητικό ISO διαπιστευμένο από το Εθνικό

Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα.

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παράγει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρηση του

προς διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας

των τροφίμων, ο παραγωγός ή η επιχείρηση από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη.

Άρθρο 8



Για όλα τα είδη τροφίμων η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθόλη

τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και

η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά,  με την προσκόμιση τιμολογίων που θα

συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων

με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η

Επιτροπή Παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα

των προϊόντων.

Άρθρο 9

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής

ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται

έκπτωτος,  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης

και Παραλαβής Προμηθειών που συγκροτούνται κάθε έτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Λαυρεωτικής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν το προμηθευόμενα είδη στα

χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατωτέρω σημεία:

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λαυρίου: Στράβωνος & Ανωνύμου, Λαύριο

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατέας: Π. Παναγιώτου & Κ. Βάρναλη, Κερατέα

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37,

Κερατέα



4. Κοινωνικό Παντοπωλείο Λαυρίου: οδός Αγίας Παρασκευής, στο Γεφυράκι, πλησίον

Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου

 Η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ως η εβδομαδιαία αναγκαία

ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, θα παραδίδεται από τον

προμηθευτή υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, σε ημέρα που θα καθορίζεται από το Νομικό

Πρόσωπο και από ώρα  7:00 έως 8:00 π.μ.

Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται καθημερινά ή τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα έπειτα

από συμφωνία ανάλογα με τις δυνατότητες του προμηθευτή.

Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά.

Η ποσότητα των ειδών,  η οποία ορίζεται από το Δήμο,  ως η μηνιαία αναγκαία ποσότητα για την

κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή

υποχρεωτικά μία (1)  φορά το μήνα,  σε ημέρα που θα καθορίζεται από το Γραφείο Δημάρχου και

από ώρα 08:00 έως 10:00 π.μ.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και

άμεσα, να εφοδιάσει τις δομές με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων.

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και στο τέλος κάθε μήνα θα

εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις

τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,  τα

τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης μέσης τιμής λιανικής πώλησης

του είδους.

Ο ΦΠΑ,  ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή,  θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση,

στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο

προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Άρθρο 11

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα είδη τροφίμων θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις

προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά

που προβλέπουν οι όροι αυτοί, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και κατάλληλα

από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας, κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε,

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω βεβαιώσεων.



Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και οι δαπάνες αποστολής

των νέων προς αντικατάσταση των ακατάλληλων βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

όσων κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης

της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα,  επιφυλλασόμενης της Υπηρεσίας να

ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή.

Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις

νόμιμες συνέπειες.  Επίσης,  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί

πρόστιμο,  το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που

προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις

νόμιμες συνέπειες.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων,  κηρύσσεται

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

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

παραγγελίες.

Άρθρο 12

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και

μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Λαύριο 11.06.2019
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 Γεωλόγων

Θεωρήθηκε
Λαύριο 11.06.2019

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών

Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Γενικά

1. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας,  κατά προτίμηση ελληνικής

παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις,  όπως

ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης,

ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος.

2. Θα είναι απαλλαγμένα από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, τοξικές ουσίες,

ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες και οι φυσικοχημικές τους

ιδιότητες θα είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

3. Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή

πρότυπα ποιότητας.  Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους

συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και

αποθήκευσης.  Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την

παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της

συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ).

4. Ο Οικονομικός Φορέας θα προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία

του ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής



νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών

προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

εκτέλεσης της  σύμβασης και όσες φορές κρίνουν απαραίτητο οι συμβαλλόμενοι.

5. Στην τιμή της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η

παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις του Δήμου και στις δομές του Νομικού Προσώπου

(σύμφωνα με το άρθρο 10 της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας).

6. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας. Mε

την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα  πραγματοποιείται εντός δύο (2)

ημερών, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπαλλήλων που θα ορίσει η Υπηρεσία.

7. Η μεταφορά και η παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή  και με δικά

του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και

απολυμασμένα και τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας

Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς (η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις

Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών) και Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς (η οποία

εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).

8. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων &  Ποτών,  θα ισχύουν οι εκάστοτε

αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

Το γάλα να είναι φρέσκο αγελαδινό,  παστεριωμένο και ομογενοποιημένο,  σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις του Ν.  4254/2014 (Κεφάλαιο Α΄,  υποπαράγραφος ΣΤ8). Να έχει υποβληθεί σε

επεξεργασία που περιλαμβάνει έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα

(τουλάχιστον 71,7ο C  για 15  sec  ή ισοδύναμος συνδυασμός)  ή σε διαδικασία παστερίωσης που

χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου

αποτελέσματος. Nα έχει λευκό χρώμα, άοσμο, να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και

συντηρητικά τύπου Ε και να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και

θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.  Αμέσως μετά την παστερίωση,  να ψύχεται το

συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6ο C.

Να περιέχει λίπος 3,5% και τουλάχιστον 2,9% πρωτεΐνες,  να είναι σε συσκευασία του 1 λίτρου και

του 1/2 λίτρου, χάρτινη ή γυάλινη ή πλαστική, κατάλληλη για τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη

χρήση, και να έχει ημερομηνία λήξης έως 7 ημέρες. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα

και να προέρχεται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια,  τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη

εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου. Θα πρέπει να είναι επώνυμο,

ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά, αναγνωρισμένο από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.



Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά. Η συσκευασία του γάλακτος πρέπει

να πληροί τους όρους υγιεινής.  Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα,  που

θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του

γάλακτος. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο γάλα», η

ημερομηνία παστερίωσης,  η ημερομηνία λήξης,  το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η

θερμοκρασία συντήρησής του.

Η αναγραφόμενη,  στη συσκευασία,  ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει να είναι ίδια με την ημέρα

παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς,

χτυπημένες κ.λπ.

Το προϊόν να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP (σύστημα της υγιεινής

τροφίμων) και να κατέχει σχετικό πιστοποιητικό ποιότητας.

Η μεταφορά του θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα (να φέρουν τη σχετική

άδεια της κατά τόπου Κτηνιατρικής Υπηρεσίας), τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα

απολυμαίνονται τακτικά.

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, προσφάτου

καταψύξεως, καλά διατηρημένα, κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν

ξεπαγώσει καθόλου.  Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη,  στην οσμή και το χρώμα.  Κατά την

απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους.

Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό

λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω

στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης,  καθώς και η ημερομηνία

λήξης του προϊόντος.

Τα προϊόντα θα μεταφέρονται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς με αυτοκίνητα - ψυγεία, τα οποία

θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα.

1. Πέρκα φιλέτο φρεσκοκατεψυγμένη αρίστης ποιότητος, ακέφαλη, συσκευασμένη και τεμαχισμένη

κατάλληλα, επίπαγη μέχρι 15%.

2. Κοκκινόψαρο φρεσκοκατεψυγμένο άριστης ποιότητας, συσκευασμένο και κατάλληλα, επίπαγη

μέχρι 15%.

3. Χταπόδι φρεσκοκατεψυγμένο άριστης ποιότητας, εγχώριο, συσκευασμένο κατάλληλα, επίπαγο

μέχρι 15%.

4. Καλαμαράκι ροδέλα φρεσκοκατεψυγμένο άριστης ποιότητας, συσκευασμένο κατάλληλα, επίπαγο

μέχρι 15%.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ



1. Συμπυκνωμένο γάλα 410γρ. πλήρες άριστης ποιότητας, μερικώς αποβουτυρωμένο που

αραιώνεται ένα (1)  μέρος γάλατος με 1  μέρος νερού.  Να περιέχει πλήρες και αποβουτυρωμένο

αγελαδινό γάλα 98%.   Να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας η προέλευση,  η εγγυημένη

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου και η ανοικτή γραμμή καταναλωτών. Να είναι

χωρίς πρόσθετα και χωρίς βελτιωτικά γεύσης.

2. Γιαούρτι εγχώριο φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης,

από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό

κεσεδάκι, βάρους 1 κιλού, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την

ημερομηνία λήξης. (τύπου Total).

3.  Τυρί φέτα φρέσκια [ΠΟΠ],  εγχώρια,  1  κιλού,  αρίστης ποιότητος,  βαρελίσια,  από αιγοπρόβειο

γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας, συσκευασμένη κατάλληλα σε συσκευασία του 1

κιλού, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία

λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

4.  Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης ποιότητος 1  κιλού,  εγχώριο,  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.

5. Κασέρι τυρί πρώτης ποιότητος, συσκευασία 1 κιλού, 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.

6. Τυρί κίτρινο για τοστ τύπου edam ή gouda (σε φέτες), εγχώριο, άριστης ποιότητας, συσκευασμένο

κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη

ημερομηνία λήξης. Να είναι ευρείας κατανάλωσης.

7. Τυρί τύπου Babybel, άριστης ποιότητας, σε κατάλληλη συσκευασία (6x20γρ.)

8. Γάλα 3ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη για παιδιά από 12 μηνών, σε κατάλληλη συσκευασία 400γρ.

Να περιέχει ιδανικό μίγμα πρωτεϊνών και λιπαρών οξέων για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Να

μην περιέχει γενετικά τροποποιημένους παράγοντες, διορθωτικά γεύσεως, συντηρητικά, χρωστικές

και τεχνητά πρόσθετα.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης.

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

1. Ψωμί ολικής αλέσεως, ελληνικό, φρέσκο, αρίστης ποιότητος, καλά ψημένο, παραδοτέα 2 τεμάχια

των 500γρ. για κάθε κιλό, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Η μεταφορά του θα γίνεται σε



χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες

υγιεινής των τροφίμων.

 2. Κουλούρι με σουσάμι τύπου Θεσσαλονίκης, φρέσκο, αρίστης ποιότητος, τυλιγμένο σε χαρτί.

3.  Ψωμί μαύρο για τοστ μεγάλο σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 700  γρ.,  το οποίο θα

παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη

συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.

4.  Σάντουιτς με ψωμί λευκό με δύο φέτες τυρί τύπου γκούντα,  άριστης ποιότητας,  φρέσκο,

συσκευασμένο σε πλαστική ή χάρτινη σακούλα

5. Σταφιδόψωμο, ελληνικό,  φρέσκο, αρίστης ποιότητας, 110γρ., συσκευασμένο σε πλαστική ή

χάρτινη σακούλα.

6. Κριτσίνι ολικής αλέσεως, ελληνικό,  φρέσκο, αρίστης ποιότητας.

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα υπό προμήθεια κρέατα και κοτόπουλα θα πρέπει να είναι προσφάτου σφαγής. Τα κρέατα να

προέρχονται από σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει

τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού & Υγειονομικού Ελέγχου. Τα κοτόπουλα να είναι καλής

θρεπτικής κατάστασης,  να έχουν σφαγιασθεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική

Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Η μεταφορά τους θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες,  με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και

απολυμασμένα και εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

1.  Νωπό κρέας μοσχαρίσιο νεαρό αρίστης ποιότητος άνευ οστών από σπάλα,  χωρίς προσμίξεις ή

άλλη ανάμιξη, χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη

εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση και διπλά κομμένο σε κιμά.

2.  Νωπό κρέας μοσχαρίσιο νεαρό αρίστης ποιότητος άνευ οστών από ποντίκι,  χωρίς λίπος,

συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή

ημερομηνία λήξης και προέλευση.

3. Νωπό κοτόπουλο, ολόκληρο, εγχώριο αρίστης ποιότητος, συσκευασμένο κατάλληλα, με

αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση, καθώς και

σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο (κοτόπουλο).

4. Κοτόπουλο στήθος ξεκοκαλισμένο και χωρίς πέτσα, εγχώριο, άριστης ποιότητας. Να προέρχεται

από κοτόπουλα νωπά, εγχώρια Α΄ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό και λείο, τα

οποία έχουν εκτραφεί με 100%  αγνές φυτικές τροφές.  Να έχουν υποστεί αφαίμαξη και να είναι

πλήρως αποπτερωμένα. Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες

αίματος, χωρίς σπασμένα κόκκαλα και σοβαρούς μώλωπες

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ



Τα υπό προμήθεια νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι Α΄ κατηγορίας, πρόσφατης συλλογής,

ακέραια, υγιή, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, χωρίς μώλωπες,

αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της

κατηγορίας. Να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και

φυτοφαρμάκων. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο

ωρίμανσης και ανάπτυξης για να φαγωθούν. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς

αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το

επιτρεπόμενο όριο. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα

λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα.

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.

Πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα τροφίμων και ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές

διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων.

1. Πατάτες εγχώριες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.

2. Τομάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους,

κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).

3. Τοματίνια τύπου Pomodoro αρίστης ποιότητος.

4. Αγγούρια φρέσκα 1 τεμαχίου αρίστης ποιότητος, πράσινα, μετρίου μεγέθους.

5. Λεμόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, μετρίου μεγέθους.

6. Καρότα φρέσκα, 1 κιλού, αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά, μετρίου μεγέθους, τραγανά.

7. Κρεμμύδια ξερά 1 κιλού αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.

8. Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

9. Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

10. Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού μεγέθους.

11.  Πορτοκάλια βαλέντσια φρέσκα αρίστης ποιότητος,  ώριμα ζουμερά και γλυκά,  χωρίς σπόρους,

ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.

12. Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους.

13. Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό, μετρίου μεγέθους.

14. Φράουλες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού μεγέθους.

15. Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, μετρίου μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια

κατανάλωση (σαλάτα).

16. Κολοκυθάκια 1 κιλού, φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.

17. Άνηθος φρέσκος, δέμα 450γρ, αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.

18. Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.

19. Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.

20. Σκόρδα ντόπια, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.



21. Πιπεριές στρογγυλές, κόκκινες-κίτρινες-πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους, αρίστης

ποιότητας.

22. Φασολάκια μπαρμπούνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα.

23. Μαϊντανός δέμα 100 γρ φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.

24. Ανανάς φρέσκος αρίστης ποιότητος

25. Βανίλιες φρέσκες αρίστης ποιότητος, ώριμες, γλυκές, μετρίου μεγέθους, χωρίς αλλοιώσεις.

26. Μπρόκολο ελληνικό, φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο, μετρίου μεγέθους.

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

1. Λιπαρή ουσία soft πλάκα για επάλειψη  των 250 γρ. με ¼ βούτυρο και 40% λιγότερα κορεσμένα

λιπαρά από το βούτυρο αγελάδος,  η οποία συντηρείται στο ψυγείο,  σε ειδική συσκευασία με

αλουμινόχαρτο. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3  μηνών,  αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης (τύπου

Flora).

2. Μαργαρίνη άριστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, τύπου soft, με βούτυρο, με 60% λιπαρά και

με 3%  βούτυρο.  Με λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο αγελάδος,  κατάλληλη για

επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους

250 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται η γραμμή καταναλωτών, τα συστατικά, η

προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας

κατανάλωσης (τύπου Flora).

3. Μαρμελάδα ελληνική εξαιρετικής ποιότητας με γεύση φρούτων, τυποποιημένη σε κατάλληλη

συσκευασία από γυαλί, βάρους 370γρ.-470γρ. Να παρασκευάζεται τουλάχιστον από 55 γρ. φρούτου

ανά 100 γρ. μαρμελάδας. Ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα 61 γρ. ανά 100 γρ. μαρμελάδας. Να μην

περιέχει συντηρητικά και χρώματα. Να είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Εξωτερικά της συσκευασίας

να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους

εκτός ψυγείου. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. (τύπου Spin Span). Να αναγράφεται στην

συσκευασία κέντρο επικοινωνίας. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης (τύπου Spin Span).

4.  Μέλι ελληνικό,  αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο,  τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη

συσκευασία, βάρους  900-1000 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Δεν πρέπει να

έχει αντιβιοτικά, ισογλυκόζες και να μην είναι αναμιγμένο με άλλα μέλια.

5. Ζάχαρη λευκή ψιλή, άριστης ποιότητας, κρυσταλλικής μορφής, ελληνικής παραγωγής,

απαλλαγμένη από ξένες ύλες, τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1

κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.



6.  Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος,  τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,  βάρους 125γρ.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

7. Ελαιόλαδο, αγνό παρθένο Α΄ Ποιότητας, εγχώριο, τυποποιημένο και σφραγισμένο σε κατάλληλο

μεταλλικό δοχείο των 4 – 5 λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση

και την ημερομηνία λήξης,  αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης,  που να πληροί τους όρους των

αγορανομικών διατάξεων (τύπου Άλτις). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός,

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP  ή

ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

8. Τοματοπελτέ αρίστης ποιότητος, σε μεταλλική συσκευασία 410 γρ., με αναγραφόμενη εξωτερικά

της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να είναι αναλλοίωτη και

όχι χτυπημένη, σε άριστη κατάσταση (τύπου Κύκνος).

9. Ηλιέλαιο ραφινέ ελαιοφύτων, ελληνικής παραγωγής (εγχώριο), άριστης ποιότητας, τυποποιημένο

και σφραγισμένο σε κατάλληλο πλαστικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της

συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

10. Ζυμαρικά διάφορα (κριθαράκι, πένες, μακαρονάκι κοφτό). Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και

στην καλύτερη κατάσταση, χωρίς αλλοιώσεις. Θα παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς

συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου,

με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

11. Φακές ψιλές, εγχώριες με ονομασία προέλευσης σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένες,

παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένες από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και

ομοιογενείς (τύπου Agrino, κίτρινη συσκευασία).

12. Φασόλια μέτρια ξερά, εγχώρια, σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος

έτους,  απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς,  ξηρούς και ομοιογενείς (τύπου Agrino,

κίτρινη συσκευασία).

13. Ρεβίθια ξηρά, αποφλοιωμένα, σε συσκευασία 500γρ., τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος

έτους,  απαλλαγμένες από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς,  ξηρούς και ομοιογενείς (τύπου Agrino,

κίτρινη συσκευασία).

14. Δημητριακά αρίστης ποιότητος, ευχάριστης γεύσης στα παιδιά,  από τραγανά δημητριακά

ολικής αλέσεως με γεύση σοκολάτας ή μέλι (τύπου cheerios  &  coco  pops),  εμπλουτισμένα με

βιταμίνες, σίδηρο κ.λ.π., αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Τυποποιημένα σε κατάλληλη

πλαστική αεροστεγή συσκευασία από  375 έως 500 γρ. σε χαρτόκουτο μέσα.  Για να παραχθούν 100

γρ. αυτού του προϊόντος να έχουν χρησιμοποιηθεί  τουλάχιστον 74 γρ. δημητριακά ολικής αλέσεως.

Τα δημητριακά να είναι φτιαγμένα από αλεύρια βρώμης, σίτου, κριθαριού, καλαμποκιού,



ρυζάλευρο όλα ολικής αλέσεως. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.

15.  Κουβερτούρα με  κακάο από 65-85%,  άριστης ποιότητας,  τυποποιημένη σε συσκευασία τριών

τεμαχίων σύνολο 375γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας

κατανάλωσης.

16. Φύλλο γαλλικής σφολιάτας κατεψυγμένο αρίστης ποιότητας 450-500γρ., ελληνικής προέλευσης,

τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία και σε χάρτινο περιτύλιγμα να αναγράφονται

τα συστατικά (αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό) και  η προέλευση. (τύπου Alfa).

Αποκλειστικά φτιαγμένο με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

17.  Αλεύρι Ελληνικό από δημητριακά για όλες τις χρήσεις,  αρίστης ποιότητος,  απαλλαγμένο από

μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση (να είναι ελληνική) και

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου.

18. Αλεύρι με διογκωτικό τύπου φαρινάπ άριστης ποιότητας, συσκευασμένο σε κατάλληλη

τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 γρ., χωρίς συντηρητικά, ελληνικής

προέλευσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθμός έγκρισης Α.Χ.Σ.,

η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 5 μηνών εκτός ψυγείου.

19. Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους

20  γραμμαρίων,  που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι.  Εξωτερικά της οποίας να

αναγράφονται τα συστατικά,  η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1  έτους

εκτός ψυγείου.

20.  Κορν-Φλάουρ,  άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200  γρ.  αναλλοίωτη με

ημερομηνία λήξης. Προϊόν άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή

οργανική ουσία. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα.

21. Κρέμα γάλακτος παστεριωμένη από φρέσκο, αγελαδινό, 100% ελληνικό γάλα, σε συσκευασία

των 500 γρ.

22. Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, τύπου Γιώτης βανίλια ή κακάο, συσκευασμένο και

τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να

αναγράφονται τα συστατικά,  η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1  έτους

εκτός ψυγείου.

23.  Αλάτι ψιλό σε συσκευασία 1000  γρ,  σε ειδική πλαστική σακούλα,  αναλλοίωτη χωρίς ίχνος

παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό. (τύπου Κάλας).

24.  Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος,  τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,  βάρους 100γρ.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.



25.  Ξύδι αρίστης ποιότητας,  6  βαθμών.  Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι,  βάρους

350 ml. Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

26. Χυμός ντομάτας κλασσικός συμπυκνωμένος, άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη

χάρτινη συσκευασία, βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση (να

είναι ελληνική) και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

27.  Δάφνη φύλλα,  αρίστης ποιότητος,  τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία,  βάρους 40  γρ.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

28.  Κανέλλα ξύλο αρίστης ποιότητος,  τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία,  βάρους 50  γρ.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

29. Μπαχάρι τριμμένο αρίστης ποιότητος,  τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,  βάρους 50γρ.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

30. Ρίγανη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1000γρ. Εξωτερικά

της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1

έτους εκτός ψυγείου.

31.  Ρύζι κίτρινο,  τύπου Αμερικής,  σε συσκευασία 500γρ.  αναλλοίωτη με αναγραφόμενες

προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας, εγχώριο με ονομασία προέλευσης.

32. Ρύζι λευκό τύπου Καρολίνα, σε συσκευασία 500γρ. αναλλοίωτη με αναγραφόμενες

προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας, εγχώριο με ονομασία προέλευσης.

33. Βανίλια σκόνη σε συσκευασία των 5 τεμαχίων σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία σε φάκελο

- τεμάχιο όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του.

34.  Μαγιά ξηρή αρίστης ποιότητος,  τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία που θα περιέχει 3

φακελάκια των 8γρ.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου.

35.  Ινδοκάρυδο (σακουλάκι των 140 -150γρ.),  αρίστης ποιότητος,  σε συσκευασία κατάλληλη όπου

θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

36. Σιμιγδάλι αρίστης ποιότητος, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για παρασκευή χαλβά.

Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα,  βάρους 500  γρ.  με κενό αέρος.  Εξωτερικά της

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών

εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. (χοντρό και ψιλό).

37.  Μπισκότα τύπου digestive  (συσκευασία 250  γρ.)  με αλεύρι ολικής άλεσης χωρίς ζάχαρη.  Με

κύριο συστατικό των προϊόντων δημητριακά, όπως σιτάρι, σίκαλη, βρώμη και κριθάρι. Να

περιέχουν υδατάνθρακες (βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό).  Να περιέχουν ποσότητες



πρωτεΐνης, η οποία προέρχεται κυρίως από τα δημητριακά και δευτερευόντως από άλλα συστατικά

που μπορεί να περιέχουν, όπως είναι το γάλα. Με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, οι όποιες

περιέχονται στα δημητριακά και στα δημητριακά ολικής άλεσης. Όσον αφορά στα λιπαρά, αυτά να

είναι φυτικής προέλευσης. Με πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα τα οποία είναι απαραίτητα για την

καλή λειτουργία του οργανισμού.  Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες των 200-

250  γραμμαρίων,  αεροστεγείς με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του

προϊόντος. (ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης). Η

συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

38. Μπισκότα τύπου Πτι Μπερ παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής

ύλης, σε συσκευασία των 225γρ. Τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και

φυτικές ίνες. Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.

39.  Αυγά φρέσκα (53-63γρ.),  αρίστης ποιότητος,  τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία των 6

αυγών. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η

ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης,  η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη

των 25 ημερών.

40. Φρυγανιά άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία,

180 γρ. το καθένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας

κατανάλωσης.

41.  Γαλοπούλα καπνιστή κομμένη σε φέτες για τοστ,  εγχώρια,  Α΄ ποιότητας,  σε συσκευασία

σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων,

να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές

διατάξεις.

42. Αρακάς κατεψυγμένος εγχώριος, αρίστης ποιότητας, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα,

απαλλαγμένος από χώμα, χωρίς ξένες οσμές, ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων, σε κατάλληλη

συσκευασία των 1000 γρ, με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως,

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

43. Κανέλλα σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100γρ.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

44. Ζάχαρη άχνη, άριστης ποιότητας, ελληνικής παραγωγής, απαλλαγμένη από ξένες ύλες,

τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.

45.  Κομπόστα ροδάκινο,  άριστης ποιότητας,  σε μεταλλικό κουτί των 850γρ.,  το οποίο δε θα έχει

χτυπηθεί και θα αναγράφει ευκρινώς την ημερομηνία λήξης.



46. Σόδα μαγειρική, άριστης ποιότητας, ελληνικής παραγωγής, ευρείας κατανάλωσης, σε βάζο,

βάρους 350  γρ.,  αναλλοίωτη,  με αναγραφόμενη εξωτερικά την προέλευση και την ημερομηνία

λήξης.

47. Ζάχαρη φυσική ακατέργαστη (καστανή-μαύρη), από ζαχαροκάλαμο αρίστης ποιότητος,

ελληνικής παραγωγής, ευρείας κατανάλωσης, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, τυποποιημένη σε

κατάλληλη συσκευασία,  καθαρού βάρους 453  γρ -  500  γρ.  Εξωτερικά της συσκευασίας θα

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.

48. Αμύγδαλα ανάλατα, χωρίς κέλυφος, αρίστης ποιότητος, φρέσκα, ελληνικής παραγωγής, σε

κατάλληλη συσκευασία των 240 - 250 γρ. με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την

προέλευση.

49. Καρύδια χωρίς κέλυφος, ψίχα, αρίστης ποιότητος, φρέσκα, ελληνικής παραγωγής, σε κατάλληλη

συσκευασία των 250 γρ. με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση.

50. Σουσάμι, αρίστης ποιότητος, ελληνικής παραγωγής, φρέσκο,  σε κατάλληλη συσκευασία των 100

γρ. με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση.

51. Τρούφα διακοσμητική, χρώματος καφέ και πολύχρωμη, σε άριστη κατάσταση, ελληνικής

παραγωγής,  σε κατάλληλη συσκευασία των 180  γρ.  με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία

λήξης και την προέλευση.

52. Γαρύφαλλο μπαχαρικό, ολόκληρο, αρίστης ποιότητος, ελληνικής παραγωγής, φρέσκο, σε

κατάλληλη συσκευασία των 15  γρ.  με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την

προέλευση.

53. Γαρύφαλλο τριμμένο, αρίστης ποιότητος, ελληνικής παραγωγής, φρέσκο, σε κατάλληλη

συσκευασία των 15 γρ. με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση.

54. Μοσχοκάρυδο τριμμένο, αρίστης ποιότητος, ελληνικής παραγωγής, φρέσκο, σε κατάλληλη

συσκευασία των 15 γρ. με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση.

55.  Κονιάκ,  για χρήση σε παρασκευή γλυκισμάτων,  αρίστης ποιότητος,  ελληνικής παραγωγής,  σε

γυάλινη συσκευασία των 700  ml  με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την

προέλευση.

56. Ταχίνι με μέλι ελληνικής εξαιρετικής ποιότητας, σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία 300γρ.-

400γρ. Να περιέχει ταχίνι (πολτό σησαμιού) και μέλι τουλάχιστον 20%. Να είναι υψηλής

διαθρεπτικής αξίας,  να μην περιέχει συντηρητικά ή πρόσθετα.  Εξωτερικά της συσκευασίας να

αναγράφονται τα συστατικά,  η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1  έτους

εκτός ψυγείου αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

57. Αλεύρι ολικής αλέσεως ελληνικό με φύτρο σταριού και φυτικές ίνες για όλες τις χρήσεις, αρίστης

ποιότητος, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη

χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η

προέλευση (να είναι ελληνική)  και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4  μηνών εκτός

ψυγείου.



58.  Ζελέ σε σκόνη,  σε διάφορες γεύσεις.  Να είναι συσκευασμένος σε κατάλληλη χάρτινη

συσκευασία με ζελατίνα, καθαρού βάρους 14,5γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα

συστατικά, η προέλευση (να είναι ελληνική) και εγγυημένη ημερομηνία λήξης.

59. Βρώμη (κουάκερ) ολικής αλέσεως σε νιφάδες από σιτάρι ή κριθάρι. Να περιέχει εδώδιμες

φυτικές ίνες και να είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.  Να είναι συσκευασμένο σε κατάλληλη

σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση

(να είναι ελληνική) και εγγυημένη ημερομηνία λήξης.

60. Τραχανάς γλυκός. Να είναι παρασκευασμένος από αγνά υλικά, φρέσκο γάλα και αλεύρι

σταριού,  χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες.  Να είναι τυποποιημένος σε κατάλληλη

συσκευασία 400γρ., που να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση (να είναι ελληνική) και

εγγυημένη ημερομηνία λήξης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1. Ελαιόλαδο,  αγνό παρθένο Α΄ ποιότητας,  εγχώριο,  τυποποιημένο και σφραγισμένο,  σε

συσκευασία των 2  λίτρων,  με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την

ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, που να πληροί τους όρους των

αγορανομικών διατάξεων. (τύπου Άλτις). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός,

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP  ή

ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

2. Ηλιέλαιο, να είναι λάδι από σπόρους του φυτού Ηλίανθος Α΄ ποιότητας.

Να έχει ελάχιστο χρόνο διατηρησιμότητας 12 μηνών,  από την ημερομηνία παραλαβής.  Να είναι Α

ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1)  του Κ.Τ.Π.,  παρθένο,  διαυγές,  με ξανθωπό

χρώμα και ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από τοξικές

ουσίες του οποίου η οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, να είναι στο μέγιστο 2%. Να έχει οσμή και

γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος,  απαλλαγμένο από ξένες οσμές και τάγγιση.  Να

συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η παραγωγή

τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και

την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1)  λίτρου,  κατάλληλη για τρόφιμα,  στην οποία θα

αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός,  το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η

ημερομηνία λήξης του.

3. Άλευρο σίτου τύπου 70%,  για όλες τις χρήσεις,  που είναι προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου,

βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους

που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και

Υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του ενός κιλού, η οποία να μη φέρει

σχίσματα ή ελαττώματα.



4. Ζάχαρη λευκή ψιλή, άριστης ποιότητας, κρυσταλλικής μορφής, ελληνικής παραγωγής,

απαλλαγμένη από ξένες ύλες, τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1

κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.  Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη

και δε θα πρέπει να εμφανίζει διαρροές.

5. Χυμός ντομάτας κλασσικός συμπυκνωμένος, άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη

χάρτινη συσκευασία,  βάρους 480  -  500  γρ.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η

προέλευση (να είναι ελληνική) και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός

ψυγείου.

6. Ζυμαρικά κατηγορίας σπαγγέτι Νο6. Πρέπει να είναι αμιγή, χωρίς σπασίματα, υγιή, καθαρά,

απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις.  Δε θα πρέπει να έχουν μαύρα

στίγματα, δε θα πρέπει να είναι παραμορφωμένα ή επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους

δε θα πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες. Σε συσκευασία των 500γρ. ακέραια (χωρίς

φθορές ή ανοίγματα). Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να είναι

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

7. Φακές ψιλές, εγχώριες, με ονομασία προέλευσης σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένες. Θα είναι

φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα,

φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα

από ξένα σώματα,  απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,  με

ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους

οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.

8. Φασόλια μέτρια ξερά, εγχώρια, σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένα. Θα είναι φυσικά προϊόντα

υψηλής ποιότητας,  βραστερότητας και γεύσης,  φετινής σοδιάς,  ώριμα,  φυσιολογικού χρώματος,

στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα,

απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,  με ένδειξη της

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς

πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.

9. Ρύζι λευκό τύπου Καρολίνα, σε συσκευασία 1000γρ. αναλλοίωτη με αναγραφόμενες

προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας, εγχώριο με ονομασία προέλευσης.

10. Συμπυκνωμένο γάλα 410γρ.  πλήρες άριστης ποιότητας,  μερικώς αποβουτυρωμένο που

αραιώνεται ένα (1)  μέρος γάλατος με 1  μέρος νερού.  Να περιέχει πλήρες και αποβουτυρωμένο

αγελαδινό γάλα 98%.   Να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας η προέλευση,  η εγγυημένη

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου και η ανοικτή γραμμή καταναλωτών. Να είναι

χωρίς πρόσθετα και χωρίς βελτιωτικά γεύσης.



11. Κοτόπουλο νωπό, τύπου 65% Α’ ποιότητας. Να είναι νωπά, Α' ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με

δέρμα μαλακό και λείο. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι

και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm  πάνω από τους ταρσούς.  Το καθαρό βάρος τους να είναι

περίπου 1,5 κιλό.

Να είναι απαλλαγμένο από όργανα του πεπτικού συστήματος,  καθαρά,  χωρίς ξένο σώμα ή

ακαθαρσίες. Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος,

χωρίς σπασμένα κόκκαλα και σοβαρούς μώλωπες.  Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο

στήθος και την πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6).

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του

ΕΦΕΤ περί μεταφοράς κρέατος. Κάθε κοτόπουλο θα είναι ατομικά συσκευασμένο, σε σκαφάκι.

Η συσκευασία θα αναγράφει την ημερομηνία σφαγής,  τη χώρα γέννησης,  εκτροφής και σφαγής

ζώου.

12. Χοιρινό κρέας σε τεμάχια (μπριζόλες),  περίπου 300  γρ.  έκαστη.   Τα τεμάχια της κάθε

συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τμήματα του σφαγίου: «σπάλα» ή «λαιμός».

Να προέρχονται από υγιή ζώα, απαλλαγμένα από νοσήματα και άριστης θρεπτικής κατάστασης. Να

έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο πριν και μετά τη σφαγή.

Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων. Το

χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8  ημέρες από την

ημερομηνία παραλαβής του.  Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό,  διατηρημένο σε

θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) και να παραδίδεται σε θερμοκρασία 2 έως 4 βαθμών Κελσίου.

Να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά που δεν

έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας είτε θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για

αναπαραγωγή. Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. Να είναι

καλά συντηρημένο και καθαρό. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης

ή τάγγισης. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).

Λαύριο 11.06.2019
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 Γεωλόγων

Θεωρήθηκε
Λαύριο 11.06.2019

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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