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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ                                            

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. (ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 143.700,00 €) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

   
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος (Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-
κατεψυγμένων-κρεοπωλείου-παντοπωλείου-οπωροπωλείου-ελαιολάδου-φρέσκου γάλακτος) συνολικού 
προϋπολογισμού 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 23% (με 143.700,00 € υπάρχουσα 
πίστωση για το οικονομικό έτος 2016) ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη. 
 

Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη: 
 Των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς. 
 Των ατόμων στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.ΑΠ.Η.). 
 Των παιδιών που φιλοξενούνται στην Μαθητική Εστία Καρπενησίου. 
 Των ατόμων που εξυπηρετούνται από προγράμματα και δραστηριότητες του Δήμου (Γεύματα 

Αγάπης, Κοινωνικό Παντοπωλείο). 
 Των αναγκών σε γάλα του προσωπικού του Δήμου, ως μέσο ατομικής προστασίας. 

 
Οι ανωτέρω προμήθειες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93 – Φ.Ε.Κ.185/Β’/1993). 
Συνεπώς, πλέον ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των 
ανωτέρω ειδών για τις δικές του ανάγκες. 
Παράλληλα προβλέπεται η προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες του μόνιμου, με σύμβαση 
αορίστου χρόνου και με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικού του Δήμου, που δικαιούται μέσα 
ατομικής προστασίας. 
Σύμφωνα με την υπ αριθ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323Β/30-7-2007) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
καθώς και με την 3119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-5-2008) παρέχεται: 
Ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα 
μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. 
 
Βάσει της κατάστασης των δικαιούχων που συνέταξε το Γραφείο Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, δικαιούνται ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα σε ημερήσια βάση συνολικά 76 
άτομα (δικαιούχοι) με επιπλέον πρόβλεψη για πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων.    

 
Για το σύνολο των εργαζομένων απαιτούνται συνολικά 18.240 λίτρα γάλατος. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του γάλακτος ανέρχεται στο ποσόν των 22.252,80 € με επί πλέον 
δαπάνη Φ.Π.Α. (13%) το ποσό των 2.892,86 € δηλαδή η συνολική απαιτουμένη πίστωση ανέρχεται στο 
ποσό των 25.145,66 €, και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2016 
και 2017 συγκεκριμένα τις πιστώσεις, ανά υπηρεσία, υπό τους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) ως ακολούθως: 
 

 Κ.Α. 10-6063.002, «Προμήθεια γάλακτος» με το ποσό των 661,73 €  
 Κ.Α. 15-6063.003, «Προμήθεια γάλακτος» με το ποσό των 5.624,69 € 
 Κ.Α. 15-6063.004, «Προμήθεια γάλακτος(Μαθητική Εστία)» με το ποσό των 2.316,05 € 
 Κ.Α. 20-6063.002, «Προμήθεια γάλακτος» με το ποσό των 3.639,50 € 
 Κ.Α. 25-6063.002, «Προμήθεια γάλακτος» με το ποσό των 8.602,46 € 
 Κ.Α. 30-6063.002, «Προμήθεια γάλακτος» με το ποσό των 3.639,50 € 
 Κ.Α. 35-6063.002, «Προμήθεια γάλακτος» με το ποσό των 661,73 € 

 
 
 

Η δαπάνη προμήθειας των λοιπών τροφίμων και είδος παντοπωλείου θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2016 και 2017 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις, ανά 
υπηρεσία, υπό τους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) ως ακολούθως: 
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 Κ.Α. 15-6481.001, «Προμήθεια τροφίμων κλπ Παιδικών Σταθμών» με το ποσό των 23.461,44 € 

 Κ.Α. 15-6481.003, «Προμήθεια τροφίμων κλπ Μαθητικής Εστίας» με το ποσό των 49.999,54 € 

 Κ.Α. 15-6481.004, «Προμήθεια τροφίμων κλπ Γευμάτων Αγάπης» με το ποσό των 37.594,79 € 

 Κ.Α. 15-6481.005, «Προμήθεια τροφίμων κλπ ΚΑΠΗ» με το ποσό των 3.799,59 € 

 Κ.Α. 15-6481.011,«Προμήθεια τροφίμων κλπ Κοινωνικού Παντοπωλείου» με το ποσό των 

39.998,98 € 

 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας του συνόλου των τροφίµων ανέρχεται στο ποσό των 134.689,99 €, µε 
επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (13% και 23%) το ποσό των 20.164,35 €, δηλαδή η συνολική απαιτουµένη 
πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 121.702,82 €. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των 154.854,34 € με 
δαπάνη Φ.Π.Α. (13% και 23%).  
 
Αναλυτικότερα έχουμε τις εξής ομάδες: 
Ομάδα Α) Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (CPV 15811000-6) για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μαθητική 

Εστία, Γεύματα Αγάπης. 
Ομάδα Β) Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (CPV 15812100-4) για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μαθητική 

Εστία και Κ.ΑΠ.Η.. 
Ομάδα Γ) Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων (CPV 15896000-5) ειδών για τους Παιδικούς Σταθμούς, 

Μαθητική Εστία και Γεύματα Αγάπης.  
Ομάδα Δ) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (CPV 15110000-2) για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μαθητική 

Εστία και Γεύματα Αγάπης. 
Ομάδα Ε) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (CPV 15800000-6) για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μαθητική 

Εστία, Γεύματα Αγάπης, Κ.ΑΠ.Η. και Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
Ομάδα ΣΤ) Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (CPV 03221200-8) για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μαθητική 

Εστία και Γεύματα Αγάπης.  
Ομάδα Ζ)  Προμήθεια ελαιολάδου (CPV 15411110-6) για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μαθητική Εστία, 

Γεύματα Αγάπης, Κ.ΑΠ.Η. και Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
Ομάδα Η)  Προμήθεια φρέσκου γάλακτος (CPV 15511000-3) για το προσωπικού του Δήμου. 
 
 
Και τα εξής τμήματα:  

 ΤΜΗΜΑ 1 Παιδικούς Σταθμούς 
 ΤΜΗΜΑ 2 Μαθητική Εστία 
 ΤΜΗΜΑ 3 Γεύματα Αγάπης 
 ΤΜΗΜΑ 4 Κ.ΑΠ.Η. 
 ΤΜΗΜΑ 5 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

  
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους 
κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας για τα είδη 
οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, κατεψυγμένα είδη, ελαιολάδου και με τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα 
υπόλοιπα είδη (αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, παντοπωλείου & φρέσκου γάλακτος). 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 για τα οπωροκηπευτικά, είδη κρεοπωλείου, κατεψυγμένα είδη, 
ελαιόλαδο και την χαμηλότερη τιμή για τα λοιπά είδη (αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, παντοπωλείου & 
φρέσκου γάλακτος) με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 
περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το 
σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, 
ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής , 
καθαρό βάρος, να μην έχουν, παράσιτα έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι 
αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

- Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας τύπου Μ χωριάτικο που προέρχεται από ολόκληρο 
τον καρπό σιταριού, με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία. 
- Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες,  που να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Να είναι καλά ζυμωμένο 
και ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

-Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα  είναι  πόσιμο. Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  λυκίσκου.  Η  έψηση  

με επαφή  των  τεμαχίων  επιτρέπεται  σε  βαθμό  15% . Το  ψήσιμο  θα  πρέπει  να είναι   ομοιογενές   και   

να ξεχωρίζει  κόρα  και  ψίχα.  Η  κόρα  (φλόγωμα)  θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. 

Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο 

άρτος θα πρέπει  να  αποκτήσει  την  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  και  να  μεταφέρεται  όπως  προβλέπουν  

οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα 

ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. 

-Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν 

ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων.  

- Η  μεταφορά  των  ανωτέρω  ειδών θα  γίνεται  με τα  προβλεπόμενα  από  τον Νόμο αυτοκίνητα, τα 

οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 

-Τα τσουρέκια να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία. Τα υλικά παρασκευής 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να 
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή.  

 

Β. ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

- Τα  είδη  ζαχαροπλαστικής  (κουλούρια, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες) θα είναι άριστης 
ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Πρέπει να 
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μια ημέρα πριν την παράδοσή τους. 

- Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα 
είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
 
Γ. ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ  
Τα προϊόντα να  παράγονται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO22000 (να κατατεθεί). 
 

1. Ψάρια  

-Τα  προς  προμήθεια  κατεψυγμένα  ψάρια  να  είναι  Α ΄ ποιότητας, καλά διατηρημένα κατευθείαν 
βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγμένα   από κεφάλια, 
μεγάλα λέπια,  πτερύγια, εντόσθια και αυγά . 
- Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό 
λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα 
πακέτα πρέπει να αναγράφεται στην Ελληνική η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
- Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
- Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. 
-  Η  παράδοση  από  τον  προμηθευτή  του  προϊόντος  θα  γίνεται  σε  συσκευασία  κατάλληλη  για  
τρόφιμα σφραγισμένη σε κατάσταση κατάψυξης στους -18º C. 

- Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε θερμοκρασία -18º C, καθαρά, 
απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα. 

 
2. Λοιπά είδη 

-Να  είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 
- Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων 
σύμφωνα με τις  προδιαγραφές  του  Κώδικα Τροφίμων  και  Ποτών  καθώς  και  τις  ισχύουσες  
Κοινοτικές  και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα 
φύλλα. 
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. 
- Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι καθαρές, κατάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμένες από 
ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση με 
ευθύνη του προμηθευτή. 
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- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και 
να μην είναι μεταλλαγμένα. 

   -Να είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης από εταιρεία παραγωγής με αναγραφόμενες προδιαγραφές 
και ημερομηνία λήξης. 
 

Δ. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Απαραίτητες για την ομάδα ειδών κρεοπωλείου είναι ο κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η άδεια 
λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και η πιστοποίηση ποιότητας ISO 
22000.Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την 
παραγγελία του κάθε φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο 
δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. 
 

1. κρέας νωπό (μοσχάρι,χοιρινό,αρνί,λουκάνικο) 

- Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., το οποίο να 
βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. 
- Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες,  να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 
κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού 
υγειονομικού ελέγχου. 

-Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 

- Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στα Τμήματα του Ν.Π. δεν πρέπει να παρουσιάζει 

θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του 

χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 

- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.  
 
2. κιμάς μόσχου 

-Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α΄ ποιότητας ( μπούτι), να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, το 
οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. 
- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
- Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 48 
ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να 
έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
- Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το 
ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από 
οστά. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
 
3. κοτόπουλα νωπά 

- Να  είναι  νωπά, Α ποιότητας,  τρυφερά  εύσαρκα  με δέρμα  μαλακό  – λείο  χωρίς οποιαδήποτε 
ξένη οσμή, σπασμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης. 
- Τύπου 65%, σφαγμένα να έχουν υποστεί  αφαίμαξη, να είναι πλήρως  αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και 
τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς 
- Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. 
- Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή 
ακαθαρσία 
-  Σε περίπτωση  οποιασδήποτε  ένδειξης  σαλμονέλας  έστω  και  σε  ένα  κοτόπουλο  ο  
προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 
- Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6). 
-  Να  προέρχεται  από  πτηνοτροφεία  και  πτηνοσφαγεία  με  αριθμό  έγκρισης  από  την  αρμόδια  
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤπερί μεταφοράς τροφίμων. 
- Η μεταφορά τους στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και 
απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 
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Ε. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Απαραίτητες για την ομάδα ειδών παντοπωλείου είναι η άδεια λειτουργίας καταστήματος τροφίμων. Όλα τα 
είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και 
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και όλες οι βιομηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριμένα 
τρόφιμα) να εφαρμόζουν σύστημα HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 ( ή παρόμοιο 
πιστοποιητικό) και να κατατεθούν. 
Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.  Ο προμηθευτής 
υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει 
αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. 
 

1.  Αλάτι 
- Αλάτι ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιση του θαλασσινού νερού τις αλυκές είτε από 
επεξεργασία ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων, θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό 
του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο  θολερότητα  και  να  πληροί  τους  όρους  του  Κώδικα  
Τροφίμων  και  Ποτών  καθώς  και  τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

2. Αλλαντικά (ζαμπόν, πάριζα , μπέικον) 
-Να είναι σε φέτες από άπαχο χοιρινό κρέας, Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

3. Αλεύρι 
 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
-Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 1000 γραμμαρίων, αεροστεγή με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
- Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 
- Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένου από 
πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 Αλεύρι φαρίνα 
-Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, για όλες τις χρήσεις το οποίο θα περιέχει επίσης διογκωτικά 
αρτοποιίας, όπως Μπέικιν πάουντερ. 
- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου,  βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, να 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γραμμαρίων, στην οποία θα αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 Κορν φλάουρ 
-Αλεύρι καλαμποκιού, προϊόν άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή 
οργανική ουσία 

4. Αναψυκτικά  
-Μη αλκοολούχα αναψυκτικά,  τύπου coca – cola ή ισοδύναμου, σε συσκευασία πλαστική 1 1/2 lt. 

- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 
5. Άνθος αραβοσίτου 

-Σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλια, βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή 
οργανική ουσία, να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 160 γραμμαρίων, στην οποία θα αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

6. Αραβοσιτέλαιο 
-Να είναι σε αεροστεγή φιάλη πέντε (5) λίτρων και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών 
 - Να προέρχεται από συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα, ο παραγωγός να διαθέτει σύστημα 
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής ,επεξεργασίας ,διακίνησης, 
και εμπορίας. 

7. Αυγά  

-Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 
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-Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία 

συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 

προσκόμισης. 

-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 τιςαπαραίτητες 
ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α' , ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης 
κ.λ.π.). 

8. Γάλα εβαπορέ 
-Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 410 γραμμαρίων με περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-
8% ΣΥΑΛ (Στερεό Υπόλειμμα Ανευ Λίπους) ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. 

-Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες 
περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 

-Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 
- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
- Ολες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την 
οδηγία 2/46 Ε.Ε. 

- Να έχουν σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP. 
9. Γάλα υψηλής παστερίωσης 

-Το   γάλα   πρέπει   να   είναι   φρέσκο,   παστεριωμένο   και   ομογενοποιημένο   σύμφωνα   με  τις     
ισχύουσες προδιαγραφές  του  Π.Δ.  56/95  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  το  Π.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 
224 και του Κώδικα Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1λίτρου κατάλληλης για 
τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη χρήση, διάρκειας  7 ημερών. 

-Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά 
ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας). 

-Η συσκευασία τους γάλακτος πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να 
απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 

-Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις “παστεριωμένο γάλα”, το σήμα 
καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας, συντήρησης. 

-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 κλπ. 

10. Γιαούρτι αγελαδινό  

-Γαλακτοκομικό προϊόν σε κρεμώδη κατάσταση που παράγεται από γάλα αγελάδας και ανθόγαλα 
και έχει υποστεί ζύμωση και διαδικασία απομάκρυνσης του ορρού του γάλακτος (στραγγιστό) να 
είναι πλήρες με 10% λιπαρά, να έχει σφιχτή και κρεμώδη υφή. 

-Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες πλαστικές 200 γρ στις οποίες θα αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης 
  - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

11. Δημητριακά 
- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες ( καλαμπόκι). 
-Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 500 γραμμαρίων  στις οποίες θα αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
12. Ελιές 

- Ελιές τύπου Καλαμών, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία με ελαιόλαδο, 
νερό, αλάτι & ξύδι. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
Αντικειμένων κοινής χρήσεως με τις ισχύουσες Κοινοτικές & 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
 

13. Ζάχαρη 
-Να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία 1000 γραμμαρίων η οποία θα φέρει επάνω την 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. 
- Να είναι λευκή, κρυσταλλική και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
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14. Ζάχαρη άχνη 
-Είδος ζάχαρης με πολύ λεπτούς κόκκους, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι συσκευασμένη σε νάϋλον  συσκευασία  500 γραμμαρίων. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

15. Ζυμαρικά 
-Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων 
με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες  και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-  Η  συσκευασία  να  είναι  αεροστεγής  των  500  γραμμαρίων  και  να  αναγράφεται  σε  αυτήν  η  
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  και  
διαχείρισης  τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

16. Καραμελέ ζελέ 
- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες  και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 1000 γραμμαρίων, διάφορες γεύσεις,  στις οποίες θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

17. Καφές 
-Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 200 γρ. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης. 

18. Κομπόστα 
-Ροδάκινο ή βερίκοκο ή άλλων φρούτων. Οι καρποί και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή των κομποστών να είναι Α' ποιότητας απαλλαγμένα από κουκούτσια σε κατάλληλο 
δοχείο  και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 1000 γραμμαρίων  στις οποίες θα αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

19. Κρασί 
-Προϊόν σε συσκευασία 5 λίτρων που περιέχει αιθυλική αλκοόλη, σε οποιοδήποτε ποσοστό, 
προερχόμενη είτε από φυσική ζύμωση, είτε από προσθήκη κατά την επεξεργασία.  
-Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 144 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές & 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

20. Κρέμα γάλακτος 
-Να είναι σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία των 200 γρ. με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
υγειονομικές διατάξεις.  

21. Ζαμπόν κονσέρβα 
-Να παράγεται από χοιρινό κρέας. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 200 γραμμαρίων , με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

- Να είναι σε κονσέρβα με δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. 

22. Κρουασάν 
-Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες. 
-Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες των 80 γραμμαρίων, αεροστεγείς με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

23. Μαργαρίνη  
-Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες, κατάλληλο για 
άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών , που συντηρείται στο ψυγείο και να πληροί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Θα διατίθεται σε κεσέ 250 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
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-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  και  
διαχείρισης  τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 
πιστοποίησης. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

24. Μαρμελάδα 
-Η μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  και  
διαχείρισης  τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 
πιστοποίησης. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

25. Μέλι 
-Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό και να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην ετικέτα 
συσκευασίας. 
- Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα, ή μεταλλικά κατάλληλα δοχεία 1 κιλού,  εγκεκριμένα για 
διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

26. Μπαχαρικά, καρυκεύματα, είδη μαγειρικής κτλ 
-Βανίλια φιαλίδιο 
-Γαρύφαλλο (συσκ.50γρ.) 
-Κακάο (συσκ. 1κιλό) 
-Κανέλλα τριμμένη & ξύλο (συσκ.50γρ.) 
-Κέτσαπ (συσκ.500γρ.) 
-Κύμινο (φακ. 50γρ.) 
-Μαγιά ξερή (συσκ. 3 φακ.) 
-Μαγιονέζα (συσκ.400γρ.) 
-Μοσχοκάρυδο σε (συσκ. 50γρ.) 
-Μουστάρδα απαλή (συσκ.500γρ.) 

-Μπείκιν πάουντερ σε (συσκ. 3 φακ.) 
-Μπαχάρι (συσκ. 50γρ.) 
-Πιπέρι τριμμένο (συσκ. 500γρ.) 
 -Πιπέρι σε κόκκους (συσκ 50γρ) 
 -Ρίγανη τριμμένη (συσκ.500γρ.) 
-Σιμιγδάλι (συσκ. 500γρ.χονδρό-ψιλό) 
-Σόδα μαγειρικής  (συσκ.350γρ.) 
-Φρυγανιά τριμένη (συσκ.180γρ.) 
Όλα τα ανωτέρω να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. Καθώς και η  συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

27. Μπισκότα  
-Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες. 
-Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες των 225 γραμμαρίων, αεροστεγείς με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

28. Ξύδι 
-Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 
αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε πλαστική φιάλη 400 γραμμαρίων. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

29. Όσπρια (φακές,φασόλια,γίγαντες,ρεβύθια) και ρύζι (μπονετ-καρολίνα) 
-Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες. 
-Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, 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 στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
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- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 
-  Να  υπάρχει  στη  συσκευασία  ένδειξη  του  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  και  
διαχείρισης  τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

30. Τοματοχυμός & τοματοπολτός συμπυκνωμένος, τοματάκια αποφλοιωμένα 
-Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι και να πληροί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων χάρτινη, το άνοιγμα 
της οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι. 
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Τα αποφλοιωμένα τοματάκια να είναι προϊόν από τομάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση 
αποφλοιωμένες σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες και πληροί τους 
όρους και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

31. Τσάι – χαμομήλι 
-Να είναι σε συσκευασία των 10 τεμ., να πληροί τους όρους Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

32. Τυριά και φέτα 
 Τυρί ημίσκληρο 

-Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα , να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις 
υφής και χρώματος και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: 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. 

 Τυρί κεφαλοτύρι 

-Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα , να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις 
υφής και χρώματος και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: 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 

Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται “τυρί κεφαλοτύρι” και όχι “τύπου κεφαλοτύρι’’ 

 Τυρί φέτα 

-Να  είναι  φέτα Α΄  ποιότητας  από  αιγοπρόβειο  γάλα  και  να  αναγράφονται  στη  συσκευασία  οι  
ακόλουθες ενδείξεις: 
α) το όνομα του προϊόντος, β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) η επωνυμία και 
η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχομένου, ε) η ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης. 
- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση. 
- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία πλαστικά κατάλληλα για τρόφιμα   σύμφωνα με τον Κώδικα 
τροφίμων, με ένδειξη  της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης,    να  περιέχει  άλμη  
ώστε  τα  κομμάτια  να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
33. Φρυγανιές 

-Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες ( σίτο). 
-Να  είναι  σε  τυποποιημένες  συσκευασίες  500  γραμμαρίων  ολόκληρες,  χωρίς  να  είναι  
σπασμένες  και  με τρίμματα, στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

34. Χυμός φρούτων 
-Χυμός  ανάμεικτος  από  ποικιλία  φρούτων  σε  συσκευασία  χάρτινη  τύπου  tetrapack  του  1  
λίτρου  ,χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη 
περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα αυτών των συστατικών. 
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- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

35.  Εξοπλισμός κουζίνας είδη οικ. χρήσης & αναλώσιμα τροφοδοσίας 
 Αλουμινόχαρτο – μεμβράνη – λαδόκολλες: να είναι σε συσκευασία επαγγελματικής χρήσης 

(αλουμινόχαρτο 1 κιλού, μεμβράνη 250 μ.) και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

 Γάντια μιας χρήσεως: για σερβίρισμα (συσκ. 100τμχ) 

 Καλαμάκια σπαστά: Συσκευασίας 100 τεμαχίων με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 Ποτήρια πλαστικά: :να είναι σε συσκευασία των 50 τεμ.και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 

 Χαρτοπετσέτες& τραπεζομάντιλα: εστιατορίου (χαρτοπετσέτες συσκ. 750τμχ.- τραπεζομάντιλα 
συσκ. 100). 

 Πλαστικές λεκάνες, αλουμινένια μπόλ, σακούλες πλαστικές να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις 

 
ΣΤ . ΕΙΔΗ ΟΠΟΡΩΠΟΛΕΙΟΥ  
  

-Να  είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 
- Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων 
σύμφωνα με τις  προδιαγραφές  του  Κώδικα Τροφίμων  και  Ποτών  καθώς  και  τις  ισχύουσες  
Κοινοτικές  και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα 
φύλλα. 
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α’ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. 
- Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για τρόφιμα, 
απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή. 
- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά 

κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

 
 

Ζ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 1 λίτρου και 5 λίτρων. Θα πρέπει να είναι προϊόν 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα 
παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η  ονομασία, 
η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.  

 
 

Η. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
 

-Το   γάλα   πρέπει   να   είναι   φρέσκο,   παστεριωμένο   και   ομογενοποιημένο   σύμφωνα   με  τις     
ισχύουσες προδιαγραφές  του  Π.Δ.  56/95  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  το  Π.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 
και του Κώδικα Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με 
καπάκι, για ευκολία στη χρήση, διάρκειας  7 ημερών. 
-Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. 
-Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση  σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό 
χρονικό διάστημα  (τουλάχιστον  71,7° C  για  15  sec  ή ισοδύναμος  συνδυασμός)  ή  σε  διαδικασία  
παστερίωσης  που χρησιμοποιεί   διαφορετικούς   συνδυασμούς   χρόνου   και   θερμοκρασίας   για   την   
επίτευξη   ισοδύμανου αποτελέσματος. 
-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 του 6° C . 

-Να περιέχει λίπος 3,5%, ε ειδικό βάρος τους 20° C  1028g/l και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος 
(Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. 
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-Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% 
λιπαρής ουσίας. 

-Η συσκευασία τους γάλακτος πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να απελευθερώνει 
ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να 
αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 

-Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις “παστεριωμένο γάλα”, το σήμα καταλληλότητας του 
προϊόντος, καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας, συντήρησης. 

-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 
κλπ. 
- Το προϊόν να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό 
ISO22000 (να κατατεθεί). 

 

 

 

 

Καρπενήσι 23– 02 – 2016 
 

   Θεωρήθηκε 
Ο Συντάκτης Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Νικόλαος Ράικος Κωνσταντία Κελέση 

 
 

 

Π.Ε. Διοικητικού Π.Ε. Διοικητικού 

16REQ003879255 2016-02-23



 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

   
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος (Είδη 
αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-κατεψυγμένων-κρεοπωλείου-παντοπωλείου-οπωροπωλείου-ελαιολάδου-
φρέσκου γάλακτος). 

β) Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζεται ο χώρος της Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου της 
Μαθητικής Εστίας, των Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. στο Δήμο Καρπενησίου. Η 
παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά (σε καμία πρίπτωση συνολικά) και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α. (με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2016 143.700,00 €). 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προμήθεια διέπεται από: 
1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων». 
2) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».. 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 

Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 
5) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/07 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 

λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης". 
6) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014).  

7) Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

8) Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

9) Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136 137, 138 και 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 4281/2014 
(Φ.Ε.Κ160/τ. Α΄/ 08-08-2014)  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  
α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.  
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων.  
δ) Τεχνική περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης κάθε ομάδας. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για 
είδη συγκεκριμένης ομάδας, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της συγκεκριμένης ομάδας. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν, 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της που θα αναλογεί στο 5% του 
καθαρού ποσού της σύμβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κριτήριο κατακύρωσης κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών για 

τις κατηγορίες ειδών :αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής, παντοπωλείου, φρέσκου γάλακτος και το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, κατεψυγμένα και ελαιολάδου είδη την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 
τροφίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 
καταλληλότητα αυτών. 

Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε αμέσως 
μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο μέχρι τέλος εκάστου μηνός. Η Υπηρεσία 
υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των 
τροφίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα 
κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων 
εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων 
κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους 
τροφίμου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών να προμηθεύσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας 

πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες (3) 
ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό 
(2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για 
καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον 
πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή 
από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 
καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 
προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας της κάθε ομάδας. 

Η προμήθεια για κάθε ομάδα θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος 
της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των ομάδων είτε 
σε ένα διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη, είτε σε περισσοτέρους 
προμηθευτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 

σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και 
ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα 
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από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, 
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το 
μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης 
προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην 
Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της 
βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και 
άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για 
τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις 
νόμιμες συνέπειες. 

4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται 
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές 
παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών. 
 
 
 

Καρπενήσι 23– 02 – 2016 
 

   Θεωρήθηκε 
Ο Συντάκτης Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

   
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΦΠΑ 

13%/23% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Άρτος τύπου Μ 
χωριάτικο 
(750 γρ) 

Τεμάχια 15811100-7 7.500 0,85 € 6.375,00 € 828,75 € 7.203,75 € 

2 
ψωμάκια για 
σάντουϊτς(110 γρ) 

Τεμάχια 15811200-8 700 0,35 € 245,00 € 31,85 € 276,85 € 

3 
Τσουρέκι ατομικό 
70-80 γρ. 

Τεμάχια 15810000-9 700 0,35 € 245,00 € 56,35 € 301,35 € 

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.865,00 € 916,95 € 7.781,95 € 

         

ΟΜΑΔΑ B: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κουλουράκια - 
βουτήματα 

Κιλό 15813000-0 30 4,34 € 130,20 € 29,95 € 160,15 € 

2 Μελομακάρονα Κιλό 15812200-5 30 4,34 € 130,20 € 29,95 € 160,15 € 

3 Κέϊκ Κιλό 15812200-5 50 9,00 € 450,00 € 103,50 € 553,50 € 

4 Κουραμπιέδες Κιλό 15812200-5 30 4,40 € 132,00 € 30,36 € 162,36 € 

5 Βασιλόπιτες Κιλό 15812122-4 80 4,34 € 347,20 € 79,86 € 427,06 € 

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.189,60 € 273,62 € 1.463,22 € 

         

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ανάμεικτα 
λαχανικά(συσκ.1000 
γρ.) 

Τεμάχιο 15331170-9 40 1,90 € 76,00 € 9,88 € 85,88 € 

2 
Αρακάς(συσκ.1000 
γρ.) 

Τεμάχιο 15331170-9 600 1,90 € 1.140,00 € 148,20 € 1.288,20 € 

3 Καλαμαράκια Κιλό 15221000-3 30 5,28 € 158,40 € 20,59 € 178,99 € 

4 Πίτες για σουβλάκια Τεμάχιο 15811200-8 700 0,11 € 77,00 € 17,71 € 94,71 € 

5 
Σφολιατάκια 
(συσκ.1000 γρ.) 

Τεμάχιο 15851000-8 40 2,95 € 118,00 € 27,14 € 145,14 € 
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6 
Φασολάκια 
πλατιά(συσκ.1000 
γρ.) 

Τεμάχιο 15331170-9 600 1,90 € 1.140,00 € 148,20 € 1.288,20 € 

7 
Φύλλο κρούστας 
(συσκ.500 γρ.) 

Τεμάχιο 15851000-8 170 2,90 € 493,00 € 113,39 € 606,39 € 

8 
Φύλλο χωριάτικο 
(συσκ.750 γρ.) 

Τεμάχιο 15812100-4 40 3,50 € 140,00 € 32,20 € 172,20 € 

9 Xταπόδι Κιλό 15221000-3 20 8,69 € 173,80 € 22,59 € 196,39 € 

10 Ψάρι πέρκα φιλέτο Κιλό 15221000-3 390 9,00 € 3.510,00 € 456,30 € 3.966,30 € 

11 Ψάρι γαλέος φιλέτο Κιλό 15221000-3 240 5,50 € 1.320,00 € 171,60 € 1.491,60 € 

12 Ψάρι βακαλάος Κιλό 15221000-3 140 5,00 € 700,00 € 91,00 € 791,00 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.046,20 € 1.258,80 € 10.305,00 € 

         

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρνί Κιλό 15115100-8 25 7,50 € 187,50 € 24,38 € 211,88 € 

2 
Κοτόπουλο 
ολόκληρο 

Κιλό 15112130-6 1000 3,70 € 3.700,00 € 481,00 € 4.181,00 € 

3 
Κοτόπουλο μπούτι 
(κοπανάκια) 

Κιλό 15112130-6 110 4,80 € 528,00 € 68,64 € 596,64 € 

4 
Κιμάς μοσχαρίσιος 
μπούτι 

Κιλό 15111200-1 710 8,00 € 5.680,00 € 738,40 € 6.418,40 € 

5 

Μοσχάρι μπούτι 
(κιλότο ή στρόγγυλο 
ή ποντίκι) 

Κιλό 15111200-1 600 8,00 € 4.800,00 € 624,00 € 5.424,00 € 

6 Χοιρινό μπούτι Κιλό 15113000-3 320 5,30 € 1.696,00 € 220,48 € 1.916,48 € 

7 Χοιρινό σνίτσελ Κιλό 15113000-3 160 5,30 € 848,00 € 110,24 € 958,24 € 

8 
Χοιρινή μπριζόλα 
λαιμού 

Κιλό 15113000-3 630 4,80 € 3.024,00 € 393,12 € 3.417,12 € 

9 
Λουκάνικο 
Χωριάτικο 

Κιλό 15131130-5 350 5,30 € 1.855,00 € 241,15 € 2.096,15 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.131,00 € 2.877,03 € 25.219,91 € 

              

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΦΠΑ 

13%/23% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλάτι (συσκευασία 
500 γρ.) 

Τεμάχιο 15872400-5 730 0,20 € 146,00 € 33,58 € 179,58 € 

2 
Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 

Κιλό 15612120-8 1.250 1,00 € 1.250,00 € 162,50 € 1.412,50 € 

3 Αλεύρι Φαρίνα Κιλό 15612190-9 80 0,90 € 72,00 € 9,36 € 81,36 € 

4 
Άνθος αραβοσίτου 
200γρ. 

Τεμάχιο 15893200-6 20 0,99 € 19,80 € 4,55 € 24,35 € 

5 
Αραβοσιτέλαιο (5 
λίτρων) 

Τεμάχιο 15411100-3 130 9,00 € 1.170,00 € 269,10 € 1.439,10 € 
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6 Αυγά (53γρ.- 63γρ.) Τεμάχιο 03142500-3 3.700 0,18 € 666,00 € 86,58 € 752,58 € 

7 Βανίλια φιαλίδιο Τεμάχιο 15812000-3 150 0,09 € 13,50 € 3,11 € 16,61 € 

8 
Βούτυρο (ατομική 
μερίδα10γρ) 

Τεμάχιο 15530000-2 4.000 0,12 € 480,00 € 62,40 € 542,40 € 

9 
Γάλα εβαπορέ 
410γρ 

Τεμάχιο 15511600-9 4.120 0,85 € 3.502,00 € 455,26 € 3.957,26 € 

10 
Γάλα υψηλής 
παστερίωσης (συσκ. 
1λιτ.) 

Τεμάχιο 15511100-4 530 1,65 € 874,50 € 113,69 € 988,19 € 

11 
Γαρύφαλλο 
(συσκ.50γρ.) 

Τεμάχιο 15872200-3 10 0,97 € 9,70 € 2,23 € 11,93 € 

12 
Γιαούρτι αγελαδινό 
(πλήρες 200 γρ) 

Τεμάχιο 15551300-8 750 0,85 € 637,50 € 82,88 € 720,38 € 

13 
Δημητριακά (συσκ. 
500 γρ) 

Τεμάχιο 15613311-1 300 1,63 € 489,00 € 112,47 € 601,47 € 

14 
Ελιές (τύπου 
καλαμών) 

Κιλό 15331450-6 150 4,90 € 735,00 € 169,05 € 904,05 € 

15 
Ζαμπόν μπούτι 
βραστό 

Κιλό 15131000-5 130 6,20 € 806,00 € 104,78 € 910,78 € 

16 
Ζαμπόν κονσέρβα 
(200 γρ.) 

Τεμάχιο 15131000-5 80 1,05 € 84,00 € 10,92 € 94,92 € 

17 Ζάχαρη  Κιλό 15831200-4 2.030 0,86 € 1.745,80 € 401,53 € 2.147,33 € 

18 
Ζάχαρη άχνη 
(500γρ.) 

Τεμάχιο 15830000-5 5 0,70 € 3,50 € 0,81 € 4,31 € 

19 
Ζυμαρικά κριθαράκι 
μέτριο (συσκ. 
500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 1.890 0,89 € 1.682,10 € 218,67 € 1.900,77 € 

20 
Ζυμαρικά μακαρόνια 
Νο 2 (συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 150 0,89 € 133,50 € 17,36 € 150,86 € 

21 
Ζυμαρικά μακαρόνια 
Νο 6 (συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 3.540 0,89 € 3.150,60 € 409,58 € 3.560,18 € 

22 
Ζυμαρικά πέννες 
(συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 1.690 0,89 € 1.504,10 € 195,53 € 1.699,63 € 

23 
Ζυμαρικά μακαρόνι 
κοφτό (συσκ. 
500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 250 0,89 € 222,50 € 28,93 € 251,43 € 

24 
Ζυμαρικά πεπονάκι 
(συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 100 0,89 € 89,00 € 11,57 € 100,57 € 

25 
Ζυμαρικά τριβελάκι 
(συσκ.  500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 1.500 0,89 € 1.335,00 € 173,55 € 1.508,55 € 

26 
Ζυμαρικά χυλοπίτες 
χωριάτικες (συσκ. 
500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 220 0,89 € 195,80 € 25,45 € 221,25 € 

27 Κακάο (συσκ. 1κιλό) Τεμάχιο 15841000-5 30 5,44 € 163,20 € 37,54 € 200,74 € 

28 
Κανέλλα τριμμένη & 
ξύλο (συσκ.50γρ.) 

Τεμάχιο 15872200-3 50 0,75 € 37,50 € 8,63 € 46,13 € 

29 Καραμέλες ζελέ Κιλό 15833000-6 15 7,97 € 119,55 € 27,50 € 147,05 € 

30 
Καφές ελληνικός 
(φακ.250γρ.) 

Τεμάχιο 15861000-1 60 2,80 € 168,00 € 38,64 € 206,64 € 

31 

Καφές στιγμιαίος 
(νες καφέ) ατομική 
συσκευασία 
(συσκ.2γρ.) 

Τεμάχιο 15861000-1 300 0,10 € 30,00 € 6,90 € 36,90 € 

32 Καφές χύμα Κιλό 15861000-1 120 9,00 € 1.080,00 € 248,40 € 1.328,40 € 
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33 Κομπόστα (870γρ.) Τεμάχιο 15330000-0 550 1,52 € 836,00 € 192,28 € 1.028,28 € 

34 
Κόρν φλάουρ 
(συσκ.200γρ.) 

Τεμάχιο 15612210-6 45 1,04 € 46,80 € 10,76 € 57,56 € 

35 
Κρέμα γάλακτος με 
πλήρη λιπαρά (ενός 
λίτρου) 

Τεμάχιο 15510000-6 180 5,90 € 1.062,00 € 138,06 € 1.200,06 € 

36 
Κρουασάν πραλίνα 
(συσκ.70 γρ.) 

Τεμάχιο 15811300-9 280 0,38 € 106,40 € 24,47 € 130,87 € 

37 Κύμινο (φακ. 50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 10 0,55 € 5,50 € 1,27 € 6,77 € 

38 
Λεμόνι χυμός 
(συσκ.380γρ. Φιάλη)  

Τεμάχιο 15321300-7 140 0,28 € 39,20 € 9,02 € 48,22 € 

39 
Λουκάνικα 
φραγκφούρτης (17 
εκατ) 

Κιλό 15131130-5 70 3,30 € 231,00 € 30,03 € 261,03 € 

40 
Μαγιά ξερή (συσκ. 3 
φακ.) 

Τεμάχιο 15898000-9 40 1,38 € 55,20 € 12,70 € 67,90 € 

41 Μαγιονέζα Τεμάχιο 15871273-8 25 2,50 € 62,50 € 14,38 € 76,88 € 

42 
Μαργαρίνη τύπου 
βιτάμ (2 κιλών) 

Τεμάχιο 15431100-9 170 7,37 € 1.252,90 € 288,17 € 1.541,07 € 

43 
Μαργαρίνη τύπου 
φυτίνη ( 400 γρ) 

Τεμάχιο 15412200-1 20 2,20 € 44,00 € 10,12 € 54,12 € 

44 
Μαρμελάδα ατομική 
(συσκ.10γρ) 

Τεμάχιο 15332290-3 2.000 0,18 € 360,00 € 82,80 € 442,80 € 

45 
Μαρμελάδα 
(συσκ.450γρ) 

Τεμάχιο 15332290-3 50 1,27 € 63,50 € 14,61 € 78,11 € 

46 
Μέλι κωνοφώρων 
(συσκ 1 κιλού) 

Τεμάχιο 15831600-8 50 9,79 € 489,50 € 63,64 € 553,14 € 

47 
Μέλι μερίδα ατομική 
(συσκ.10γρ) 

Τεμάχιο 15831600-8 2.200 0,25 € 550,00 € 71,50 € 621,50 € 

48 
Μερέντα  (συσκ.400 
γρ.) 

Τεμάχιο 15871274-5 110 2,03 € 223,30 € 51,36 € 274,66 € 

49 
Μοσχοκάρυδο 
(συσκ.50) 

Τεμάχιο 15872200-3 10 0,55 € 5,50 € 1,27 € 6,77 € 

50 
Μουστάρδα απαλή 
(συσκ.500γρ.) 

Τεμάχιο 15871250-1 35 0,99 € 34,65 € 7,97 € 42,62 € 

51 
Μπαχάρι συσκ.50γρ. 
φακελάκι 

Τεμάχιο 15872200-3 15 0,55 € 8,25 € 1,90 € 10,15 € 

52 
Μπέικιν πάουντερ 
(συσκ. 3 φακέλων) 

Τεμάχιο 15812100-4 60 0,35 € 21,00 € 4,83 € 25,83 € 

53 Μπέικον καπνιστό Κιλό 15131220-3 20 5,39 € 107,80 € 14,01 € 121,81 € 

54 
Μπισκότα Πτι –
Μπερ (συσκ.160γρ.) 

Τεμάχιο 15821200-1 70 1,15 € 80,50 € 18,52 € 99,02 € 

55 Ξύδι (συσκ. 400γρ.) Τεμάχιο 15871110-8 190 0,33 € 62,70 € 14,42 € 77,12 € 

56 Πάριζα Κιλό 15131000-5 50 5,90 € 295,00 € 38,35 € 333,35 € 

57 
Πιπέρι τριμμένο 
(συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15872100-2 20 12,32 € 246,40 € 56,67 € 303,07 € 

58 
Πιπέρι σε κόκκους 
(συσκ 50γρ) 

Τεμάχιο 15872100-2 10 1,10 € 11,00 € 2,53 € 13,53 € 

59 
Ρεβύθια χοντρά 
ελληνικά χύμα 

Κιλό 15331150-3 35 2,57 € 89,95 € 11,69 € 101,64 € 

60 
Ρίγανη τριμμένη 
(συσκ.500γρ.) 

Τεμάχιο 15872300-4 8 6,60 € 52,80 € 12,14 € 64,94 € 

61 Ρύζι bonnet χύμα  Κιλό 15611000-4 1.310 1,70 € 2.227,00 € 289,51 € 2.516,51 € 
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62 Ρύζι καρολίνα χύμα Κιλό 15611000-4 1.310 1,70 € 2.227,00 € 289,51 € 2.516,51 € 

63 
Σιμιγδάλι (συσκ. 
500γρ.χονδρό-ψιλό) 

Τεμάχιο 15625000-5 70 0,72 € 50,40 € 6,55 € 56,95 € 

64 
Σόδα μαγειρικής  
(συσκ.350γρ.) 

Τεμάχιο 24957000-7 10 1,04 € 10,40 € 2,39 € 12,79 € 

65 Ταραμάς  Κιλό 15000000-8 1 3,30 € 3,30 € 0,76 € 4,06 € 

66 
Τομάτα σάλτσα 
κέτσαπ (500γρ.)  

Τεμάχιο 15871230-5 40 1,21 € 48,40 € 11,13 € 59,53 € 

67 
Τοματάκια 
αποφλοιωμένα 
(συσκ.410γρ.) 

Τεμάχιο 15331423-8 650 0,80 € 520,00 € 119,60 € 639,60 € 

68 
Τοματοπολτέ 
400γρ.διπλής 
συμπύκνωσης 

Τεμάχιο 15331425-2 450 1,10 € 495,00 € 113,85 € 608,85 € 

69 Τοματοχυμός 500γρ. Τεμάχιο 15322100-2 2.940 0,89 € 2.616,60 € 601,82 € 3.218,42 € 

70 
Τσάι μαύρο 
ευρωπαϊκό (φακ.10 
τεμ.) 

Τεμάχιο 15863200-7 110 0,92 € 101,20 € 23,28 € 124,48 € 

71 Τυρί κασέρι ΠΟΠ Κιλό 15541000-2 250 8,14 € 2.035,00 € 264,55 € 2.299,55 € 

72 Τυρί κεφαλοτύρι  Κιλό 15544000-3 280 7,80 € 2.184,00 € 283,92 € 2.467,92 € 

73 Τυρί τύπου gouda  Κιλό 15541000-2 280 6,90 € 1.932,00 € 251,16 € 2.183,16 € 

74 Τυρί φέτα ΠΟΠ Κιλό 15542300-2 560 6,98 € 3.908,80 € 508,14 € 4.416,94 € 

75 Φακές  χύμα ψιλές  Κιλό 15331150-3 2.020 1,60 € 3.232,00 € 420,16 € 3.652,16 € 

76 
Φασόλια  χύμα 
μέτρια  

Κιλό 15331150-3 2.020 2,40 € 4.848,00 € 630,24 € 5.478,24 € 

77 
Φασόλια γίγαντες 
χύμα  

Κιλό 15331150-3 190 5,00 € 950,00 € 123,50 € 1.073,50 € 

78 
Φρυγανιά συσκ. 
διπλή 255γρ. 

Τεμάχιο 15821110-3 350 2,34 € 819,00 € 188,37 € 1.007,37 € 

79 
Φρυγανιά τριμένη 
(συσκ.180γρ.) 

Τεμάχιο 15821110-3 70 0,80 € 56,00 € 12,88 € 68,88 € 

80 
Χαλβάς μπαστούνι 
βανίλια ή βανίλια 
κακάο 

Κιλό 15833100-7 65 4,27 € 277,55 € 63,84 € 341,39 € 

81 
Χαμομήλι 
(συσκ.10φακ.) 

Κουτί 15872300-4 100 0,76 € 76,00 € 17,48 € 93,48 € 

82 
Ψωμί για τοστ 
680γρ. 

Τεμάχιο 15811500-1 110 1,43 € 157,30 € 36,18 € 193,48 € 

83 
Χυμός φρούτων 1 
λίτρου 

Τεμάχιο 15321000-4 630 1,43 € 900,90 € 207,21 € 1.108,11 € 

84 
Αναψυκτικά 1,5 
λίτρου 

Τεμάχιο 15982000-5 155 0,85 € 131,75 € 30,30 € 162,05 € 

85 
Αναψυκτικό τύπου 
cola 1,5 lit 

Τεμάχιο 15982000-5 55 0,86 € 47,30 € 10,88 € 58,18 € 

86 
Χυμός φρούτων 
ατομικός 

Τεμάχιο 15321000-4 300 0,42 € 126,00 € 28,98 € 154,98 € 

87 
Κρασί λευκό 5 
λίτρων 12% vol. 

Τεμάχιο 15931200-5 5 6,27 € 31,35 € 7,21 € 38,56 € 

88 
Κρασί κόκκινο 5 
λίτρων 12% vol. 

Τεμάχιο 15931200-5 5 6,27 € 31,35 € 7,21 € 38,56 € 

89 
Αλουμινόχαρτο 
επαγγελματικό 1 
κιλού 

Τεμάχιο 39220000-0 60 4,95 € 297,00 € 68,31 € 365,31 € 
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90 
Γάντια μιας χρήσεως 
για σερβίρισμα 
(συσκ. 100τμχ) 

Κουτί 18424300-0 80 4,95 € 396,00 € 91,08 € 487,08 € 

91 
Καλαμάκια σπαστά 
(συσκ. 100τμχ) 

Τεμάχιο 19520000-7 5 0,53 € 2,65 € 0,61 € 3,26 € 

92 
Λαδόκολλες 
αντικολλητικές 

Κιλό 37823100-4 30 2,83 € 84,90 € 19,53 € 104,43 € 

93 
Λεκάνες πλαστικές 
10 κιλών 

Τεμάχιο 19520000-7 3 3,40 € 10,20 € 2,35 € 12,55 € 

94 
Λεκάνες πλαστικές 5 
κιλών 

Τεμάχιο 19520000-7 3 2,35 € 7,05 € 1,62 € 8,67 € 

95 
Λεκάνες πλαστικές 8 
κιλών 

Τεμάχιο 19520000-7 3 3,10 € 9,30 € 2,14 € 11,44 € 

96 
Μεμβράνη διαφανής 
επαγγελματική 
(συσκ. 250μ.) 

Τεμάχιο 39220000-0 17 4,62 € 78,54 € 18,06 € 96,60 € 

97 
Μπολ μιας χρήσεως 
640γρ. (συσκ.50τμχ) 

Τεμάχιο 39221240-1 500 3,63 € 1.815,00 € 417,45 € 2.232,45 € 

98 
Καπάκι μπολ μιας 
χρήσεως 640γρ. 
(συσκ.100τμχ) 

Τεμάχιο 39221240-1 300 4,07 € 1.221,00 € 280,83 € 1.501,83 € 

99 
Μπολ κρέμας-
παγωτού μιας 
χρήσεως 

Τεμάχιο 39221240-1 100 0,06 € 6,00 € 1,38 € 7,38 € 

100 

Σκεύος αλουμινίου 
64l με καπάκι 1,5 
μερίδας 
(συσκ.100τμχ) 

Τεμάχιο 44618420-5 200 10,89 € 2.178,00 € 500,94 € 2.678,94 € 

101 
Οδοντογλυφίδες 
(συσκ.1000τμχ) 

Τεμάχιο 33711730-3 10 0,70 € 7,00 € 1,61 € 8,61 € 

102 

Ποτήρια πλαστικά 
μιας χρήσης 
12οz.(Συσκ. 50 
τεμαχ) 

Τεμάχιο 39221123-5 200 0,60 € 120,00 € 27,60 € 147,60 € 

103 
Σακούλες 
διατήρησης 
τροφίμων 

Συσκ 18937100-7 50 0,63 € 31,50 € 7,25 € 38,75 € 

104 

Τραπεζομάντιλα 
εστιατορίου 
1μ.x1,30μ. 
(συσκ.100) 

Τεμάχιο 33751000-9 80 10,98 € 878,40 € 202,03 € 1.080,43 € 

105 
Χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου (συσκ. 
750τμχ.) 

Τεμάχιο 33764000-3 500 2,14 € 1.070,00 € 246,10 € 1.316,10 € 

106 
Φιάλη βουτανίου 10 
κιλών 

Τεμάχιο 09122200-2 4 18,15 € 72,60 € 16,70 € 89,30 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67.387,24 € 11.188,72 € 78.575,96 € 

         

         

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μήλα Κιλό 03222321-9 630 1,64 € 1.033,20 € 134,32 € 1.167,52 € 

2 Πορτοκάλια Κιλό 03222220-1 340 0,90 € 306,00 € 39,78 € 345,78 € 
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3 μανταρίνια Κιλό 03222240-7 280 1,15 € 322,00 € 41,86 € 363,86 € 

4 αχλάδια Κιλό 03222322-6 280 2,40 € 672,00 € 87,36 € 759,36 € 

5 μπανάνες Κιλό 03222111-4 550 1,86 € 1.023,00 € 132,99 € 1.155,99 € 

6 ροδάκινα Κιλό 03222332-9 180 2,20 € 396,00 € 51,48 € 447,48 € 

7 βερύκοκα Κιλό 03222331-2 90 2,30 € 207,00 € 26,91 € 233,91 € 

8 φράουλα Κιλό 03222313-0 20 2,50 € 50,00 € 6,50 € 56,50 € 

9 κεράσια Κιλό 03222333-6 20 3,98 € 79,60 € 10,35 € 89,95 € 

10 πεπόνι Κιλό 15332180-9 20 1,00 € 20,00 € 2,60 € 22,60 € 

11 καρπούζι Κιλό 03222000-3 30 0,42 € 12,60 € 1,64 € 14,24 € 

12 νεκταρίνια Κιλό 03222332-9 180 1,80 € 324,00 € 42,12 € 366,12 € 

13 σταφύλι Κιλό 15321500-9 75 2,40 € 180,00 € 23,40 € 203,40 € 

14 πατάτες Κιλό 03212100-1 2.500 0,73 € 1.825,00 € 237,25 € 2.062,25 € 

15 κρεμμύδια ξερά Κιλό 03221113-1 950 0,70 € 665,00 € 86,45 € 751,45 € 

16 κρεμμυδάκια Κιλό 03221200-8 130 1,95 € 253,50 € 32,96 € 286,46 € 

17 καρότα Κιλό 03221112-4 290 1,00 € 290,00 € 37,70 € 327,70 € 

18 λάχανο Κιλό 03221410-3 300 0,78 € 234,00 € 30,42 € 264,42 € 

19 μαρούλι τεμ 03221310-2 250 0,76 € 190,00 € 24,70 € 214,70 € 

20 σπανάκι Κιλό 03221340-1 230 2,70 € 621,00 € 80,73 € 701,73 € 

21 πράσα Κιλό 03221200-8 210 1,70 € 357,00 € 46,41 € 403,41 € 

22 μαϊντανός τεμ 03221200-8 225 0,55 € 123,75 € 16,09 € 139,84 € 

23 σέσκουλα Κιλό 03221200-8 100 1,70 € 170,00 € 22,10 € 192,10 € 

24 άνιθος τεμ 03221200-9 160 0,64 € 102,40 € 13,31 € 115,71 € 

25 σέλινο Κιλό 03221200-8 160 1,22 € 195,20 € 25,38 € 220,58 € 

26 κουνουπίδι Κιλό 03221200-8 50 1,00 € 50,00 € 6,50 € 56,50 € 

27 μπρόκολο Κιλό 03221200-8 50 1,77 € 88,50 € 11,51 € 100,01 € 

28 παντζαρια Κιλό 03221200-8 50 1,70 € 85,00 € 11,05 € 96,05 € 

29 ντομάτες Κιλό 03221240-0 750 1,90 € 1.425,00 € 185,25 € 1.610,25 € 

30 αγγούρια τεμ 03221270-9 410 0,60 € 246,00 € 31,98 € 277,98 € 

31 πιπεριες πράσινες Κιλό 03221230-7 330 1,69 € 557,70 € 72,50 € 630,20 € 

32 κολοκυθάκια Κιλό 03221250-3 155 1,20 € 186,00 € 24,18 € 210,18 € 
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33 μελιντζάνες Κιλό 03221000-6 180 1,60 € 288,00 € 37,44 € 325,44 € 

34 λεμόνια Κιλό 03222210-8 70 2,70 € 189,00 € 24,57 € 213,57 € 

35 σκόρδα τεμ 03221200-8 190 0,40 € 76,00 € 9,88 € 85,88 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.843,45 € 1.669,65 € 14.513,12 € 

         

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ελαιόλαδο (οξύτητα 
0-1%) έξτρα 
παρθένο (συσκ. 
1λιτ) 

Τεμάχιο 15411110-6 2.000 5,00 € 10.000,00 € 1.300,00 € 11.300,00 € 

2 

Ελαιόλαδο (οξύτητα 
0-1%) έξτρα 
παρθένο (συσκ. 5 
λιτ.) 

Τεμάχιο 15411110-6 240 21,00 € 5.040,00 € 655,20 € 5.695,20 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.040,00 € 1.955,20 € 16.995,20 € 

 

         

ΟΜΑΔΑ Η: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρέσκο (3,5% 
λιπαρά σε συσκευασία 
του 1 λίτρου) 

Τεμάχια 15511000-3 18.240 1,22 € 22.252,80 € 2.892,86 € 25.145,66 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.252,80 € 2.892,86 € 25.145,66 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καρπενήσι 23– 02 – 2016 
 

   Θεωρήθηκε 
Ο Συντάκτης Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Νικόλαος Ράικος Κωνσταντία Κελέση 

 
 

 

Π.Ε. Διοικητικού Π.Ε. Διοικητικού 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Α' 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΦΠΑ 

13%/23% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Άρτος τύπου Μ 
χωριάτικο 
(750 γρ) 

Τεμάχια 15811100-7 7.500   13%  

2 
ψωμάκια για 
σάντουϊτς(110 γρ) 

Τεμάχια 15811200-8 700   13%  

3 
Τσουρέκι ατομικό 
70-80 γρ. 

Τεμάχια 15810000-9 700   23%  

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 
 
 
       Καρπενήσι   ………./……../2016 
 

 
 
 
                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
 
 
 

                                              ………………………………… 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Β' 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ B: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΦΠΑ 
23% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κουλουράκια - 
βουτήματα 

Κιλό 15813000-0 30     

2 Μελομακάρονα Κιλό 15812200-5 30     

3 Κέϊκ Κιλό 15812200-5 50     

3 Κουραμπιέδες Κιλό 15812200-5 30     

4 Βασιλόπιτες Κιλό 15812122-4 80     

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 
 
 
       Καρπενήσι   ………./……../2016 
 

 
 
 
                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
 
 

 
                                                ……………………………. 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Γ' 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΦΠΑ 

13%/23% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ανάμεικτα 
λαχανικά(συσκ.1000 
γρ.) 

Τεμάχιο 15331170-9 40   13%  

2 
Αρακάς(συσκ.1000 
γρ.) 

Τεμάχιο 15331170-9 600   13%  

3 Καλαμαράκια Κιλό 15221000-3 30   13%  

4 Πίτες για σουβλάκια Τεμάχιο 15811200-8 700   23%  

5 
Σφολιατάκια 
(συσκ.1000 γρ.) 

Τεμάχιο 15851000-8 40   23%  

6 
Φασολάκια 
πλατιά(συσκ.1000 
γρ.) 

Τεμάχιο 15331170-9 600   13%  

7 
Φύλλο κρούστας 
(συσκ.500 γρ.) 

Τεμάχιο 15851000-8 170   23%  

8 
Φύλλο χωριάτικο 
(συσκ.750 γρ.) 

Τεμάχιο 15812100-4 40   23%  

9 Xταπόδι Κιλό 15221000-3 20   13%  

10 Ψάρι πέρκα φιλέτο Κιλό 15221000-3 390   13%  

11 Ψάρι γαλέος φιλέτο Κιλό 15221000-3 240   13%  

12 Ψάρι βακαλάος Κιλό 15221000-3 140   13%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 
 

       Καρπενήσι   ………./……../2016 
 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Δ' 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρνί Κιλό 15115100-8 25     

2 
Κοτόπουλο 
ολόκληρο 

Κιλό 15112130-6 1000     

3 
Κοτόπουλο μπούτι 
(κοπανάκια) 

Κιλό 15112130-6 110     

4 
Κιμάς μοσχαρίσιος 
μπούτι 

Κιλό 15111200-1 710     

5 

Μοσχάρι μπούτι 
(κιλότο ή στρόγγυλο 
ή ποντίκι) 

Κιλό 15111200-1 600     

6 Χοιρινό μπούτι Κιλό 15113000-3 320     

7 Χοιρινό σνίτσελ Κιλό 15113000-3 160     

8 
Χοιρινή μπριζόλα 
λαιμού 

Κιλό 15113000-3 630     

9 Λουκάνικο Χωριάτικο Κιλό 15131130-5 350     

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 
 

       Καρπενήσι   ………./……../2016 
 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
 

……………………………….. 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Ε' 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΦΠΑ 

13%/23% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλάτι (συσκευασία 
500 γρ.) 

Τεμάχιο 15872400-5 730   23%  

2 
Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 

Κιλό 15612120-8 1.250   13%  

3 Αλεύρι Φαρίνα Κιλό 15612190-9 80   13%  

4 
Άνθος αραβοσίτου 
200γρ. 

Τεμάχιο 15893200-6 20   23%  

5 
Αραβοσιτέλαιο (5 
λίτρων) 

Τεμάχιο 15411100-3 130   23%  

6 Αυγά (53γρ.- 63γρ.) Τεμάχιο 03142500-3 3.700   13%  

7 Βανίλια φιαλίδιο Τεμάχιο 15812000-3 150   23%  

8 
Βούτυρο (ατομική 
μερίδα10γρ) 

Τεμάχιο 15530000-2 4.000   13%  

9 
Γάλα εβαπορέ 
410γρ 

Τεμάχιο 15511600-9 4.120   13%  
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10 
Γάλα υψηλής 
παστερίωσης 
(συσκ. 1λιτ.) 

Τεμάχιο 15511100-4 530   13%  

11 
Γαρύφαλλο 
(συσκ.50γρ.) 

Τεμάχιο 15872200-3 10   23%  

12 
Γιαούρτι αγελαδινό 
(πλήρες 200 γρ) 

Τεμάχιο 15551300-8 750   13%  

13 
Δημητριακά (συσκ. 
500 γρ) 

Τεμάχιο 15613311-1 300   23%  

14 
Ελιές (τύπου 
καλαμών) 

Κιλό 15331450-6 150   23%  

15 
Ζαμπόν μπούτι 
βραστό 

Κιλό 15131000-5 130   13%  

16 
Ζαμπόν κονσέρβα 
(200 γρ.) 

Τεμάχιο 15131000-5 80   13%  

17 Ζάχαρη  Κιλό 15831200-4 2.030   23%  

18 
Ζάχαρη άχνη 
(500γρ.) 

Τεμάχιο 15830000-5 5   23%  

19 
Ζυμαρικά κριθαράκι 
μέτριο (συσκ. 
500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 1.890   13%  

20 
Ζυμαρικά 
μακαρόνια Νο 2 
(συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 150   13%  

21 
Ζυμαρικά 
μακαρόνια Νο 6 
(συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 3.540   13%  

22 
Ζυμαρικά πέννες 
(συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 1.690   13%  

23 
Ζυμαρικά μακαρόνι 
κοφτό (συσκ. 
500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 250   13%  

24 
Ζυμαρικά πεπονάκι 
(συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 100   13%  

25 
Ζυμαρικά τριβελάκι 
(συσκ.  500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 1.500   13%  
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26 

Ζυμαρικά 
χυλοπίτες 
χωριάτικες (συσκ. 
500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 220   13%  

27 
Κακάο (συσκ. 
1κιλό) 

Τεμάχιο 15841000-5 30   23%  

28 
Κανέλλα τριμμένη 
& ξύλο 
(συσκ.50γρ.) 

Τεμάχιο 15872200-3 50   23%  

29 Καραμέλες ζελέ Κιλό 15833000-6 15   23%  

30 
Καφές ελληνικός 
(φακ.250γρ.) 

Τεμάχιο 15861000-1 60   23%  

31 

Καφές στιγμιαίος 
(νες καφέ) ατομική 
συσκευασία 
(συσκ.2γρ.) 

Τεμάχιο 15861000-1 300   23%  

32 Καφές χύμα Κιλό 15861000-1 120   23%  

33 Κομπόστα (870γρ.) Τεμάχιο 15330000-0 550   23%  

34 
Κόρν φλάουρ 
(συσκ.200γρ.) 

Τεμάχιο 15612210-6 45   23%  

35 
Κρέμα γάλακτος με 
πλήρη λιπαρά 
(ενός λίτρου) 

Τεμάχιο 15510000-6 180   13%  

36 
Κρουασάν πραλίνα 
(συσκ.70 γρ.) 

Τεμάχιο 15811300-9 280   23%  

37 Κύμινο (φακ. 50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 10   23%  

38 
Λεμόνι χυμός 
(συσκ.380γρ. 
Φιάλη)  

Τεμάχιο 15321300-7 140   23%  

39 
Λουκάνικα 
φραγκφούρτης (17 
εκατ) 

Κιλό 15131130-5 70   13%  

40 
Μαγιά ξερή (συσκ. 
3 φακ.) 

Τεμάχιο 15898000-9 40   23%  

41 Μαγιονέζα Τεμάχιο 15871273-8 25   23%  
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42 
Μαργαρίνη τύπου 
βιτάμ (2 κιλών) 

Τεμάχιο 15431100-9 170   23%  

43 
Μαργαρίνη τύπου 
φυτίνη ( 400 γρ) 

Τεμάχιο 15412200-1 20   23%  

44 
Μαρμελάδα 
ατομική 
(συσκ.10γρ) 

Τεμάχιο 15332290-3 2.000   23%  

45 
Μαρμελάδα 
(συσκ.450γρ) 

Τεμάχιο 15332290-3 50   23%  

46 
Μέλι κωνοφώρων 
(συσκ 1 κιλού) 

Τεμάχιο 15831600-8 50   13%  

47 
Μέλι μερίδα 
ατομική 
(συσκ.10γρ) 

Τεμάχιο 15831600-8 2.200   13%  

48 
Μερέντα  
(συσκ.400 γρ.) 

Τεμάχιο 15871274-5 110   23%  

49 
Μοσχοκάρυδο 
(συσκ.50) 

Τεμάχιο 15872200-3 10   23%  

50 
Μουστάρδα απαλή 
(συσκ.500γρ.) 

Τεμάχιο 15871250-1 35   23%  

51 
Μπαχάρι 
συσκ.50γρ. 
φακελάκι 

Τεμάχιο 15872200-3 15   23%  

52 
Μπέικιν πάουντερ 
(συσκ. 3 φακέλων) 

Τεμάχιο 15812100-4 60   23%  

53 Μπέικον καπνιστό Κιλό 15131220-3 20   13%  

54 
Μπισκότα Πτι –
Μπερ 
(συσκ.160γρ.) 

Τεμάχιο 15821200-1 70   23%  

55 Ξύδι (συσκ. 400γρ.) Τεμάχιο 15871110-8 190   23%  

56 Πάριζα Κιλό 15131000-5 50   13%  

57 
Πιπέρι τριμμένο 
(συσκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15872100-2 20   12%  
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58 
Πιπέρι σε κόκκους 
(συσκ 50γρ) 

Τεμάχιο 15872100-2 10   23%  

59 
Ρεβύθια χοντρά 
ελληνικά χύμα 

Κιλό 15331150-3 35   13%  

60 
Ρίγανη τριμμένη 
(συσκ.500γρ.) 

Τεμάχιο 15872300-4 8   23%  

61 Ρύζι bonnet χύμα  Κιλό 15611000-4 1.310   13%  

62 Ρύζι καρολίνα χύμα Κιλό 15611000-4 1.310   13%  

63 
Σιμιγδάλι (συσκ. 
500γρ.χονδρό-
ψιλό) 

Τεμάχιο 15625000-5 70   13%  

64 
Σόδα μαγειρικής  
(συσκ.350γρ.) 

Τεμάχιο 24957000-7 10   23%  

65 Ταραμάς  Κιλό 15000000-8 1   23%  

66 
Τομάτα σάλτσα 
κέτσαπ (500γρ.)  

Τεμάχιο 15871230-5 40   23%  

67 
Τοματάκια 
αποφλοιωμένα 
(συσκ.410γρ.) 

Τεμάχιο 15331423-8 650   23%  

68 
Τοματοπολτέ 
400γρ.διπλής 
συμπύκνωσης 

Τεμάχιο 15331425-2 450   23%  

69 
Τοματοχυμός 
500γρ. 

Τεμάχιο 15322100-2 2.940   23%  

70 
Τσάι μαύρο 
ευρωπαϊκό (φακ.10 
τεμ.) 

Τεμάχιο 15863200-7 110   23%  

71 Τυρί κασέρι ΠΟΠ Κιλό 15541000-2 250   13%  

72 Τυρί κεφαλοτύρι  Κιλό 15544000-3 280   13%  

73 Τυρί τύπου gouda  Κιλό 15541000-2 280   13%  
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74 Τυρί φέτα ΠΟΠ Κιλό 15542300-2 560   13%  

75 Φακές  χύμα ψιλές  Κιλό 15331150-3 2.020   13%  

76 
Φασόλια  χύμα 
μέτρια  

Κιλό 15331150-3 2.020   13%  

77 
Φασόλια γίγαντες 
χύμα  

Κιλό 15331150-3 190   13%  

78 
Φρυγανιά συσκ. 
διπλή 255γρ. 

Τεμάχιο 15821110-3 350   23%  

79 
Φρυγανιά τριμένη 
(συσκ.180γρ.) 

Τεμάχιο 15821110-3 70   23%  

80 
Χαλβάς μπαστούνι 
βανίλια ή βανίλια 
κακάο 

Κιλό 15833100-7 65   23%  

81 
Χαμομήλι 
(συσκ.10φακ.) 

Κουτί 15872300-4 100   23%  

82 
Ψωμί για τοστ 
680γρ. 

Τεμάχιο 15811500-1 110   23%  

83 
Χυμός φρούτων 1 
λίτρου 

Τεμάχιο 15321000-4 630   23%  

84 
Αναψυκτικά 1,5 
λίτρου 

Τεμάχιο 15982000-5 155   23%  

85 
Αναψυκτικό τύπου 
cola 1,5 lit 

Τεμάχιο 15982000-5 55   23%  

86 
Χυμός φρούτων 
ατομικός 

Τεμάχιο 15321000-4 300   23%  

87 
Κρασί λευκό 5 
λίτρων 12% vol. 

Τεμάχιο 15931200-5 5   23%  

88 
Κρασί κόκκινο 5 
λίτρων 12% vol. 

Τεμάχιο 15931200-5 5   23%  

89 
Αλουμινόχαρτο 
επαγγελματικό 1 
κιλού 

Τεμάχιο 39220000-0 60   23%  
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90 

Γάντια μιας 
χρήσεως για 
σερβίρισμα (συσκ. 
100τμχ) 

Κουτί 18424300-0 80   23%  

91 
Καλαμάκια σπαστά 
(συσκ. 100τμχ) 

Τεμάχιο 19520000-7 5   23%  

92 
Λαδόκολλες 
αντικολλητικές 

Κιλό 37823100-4 30   23%  

93 
Λεκάνες πλαστικές 
10 κιλών 

Τεμάχιο 19520000-7 3   23%  

94 
Λεκάνες πλαστικές 
5 κιλών 

Τεμάχιο 19520000-7 3   23%  

95 
Λεκάνες πλαστικές 
8 κιλών 

Τεμάχιο 19520000-7 3   23%  

96 

Μεμβράνη 
διαφανής 
επαγγελματική 
(συσκ. 250μ.) 

Τεμάχιο 39220000-0 17   23%  

97 
Μπολ μιας 
χρήσεως 640γρ. 
(συσκ.50τμχ) 

Τεμάχιο 39221240-1 500   23%  

98 
Καπάκι μπολ μιας 
χρήσεως 640γρ. 
(συσκ.100τμχ) 

Τεμάχιο 39221240-1 300   23%  

99 
Μπολ κρέμας-
παγωτού μιας 
χρήσεως 

Τεμάχιο 39221240-1 100   23%  

100 

Σκεύος αλουμινίου 
64l με καπάκι 1,5 
μερίδας 
(συσκ.100τμχ) 

Τεμάχιο 44618420-5 200   23%  

101 
Οδοντογλυφίδες 
(συσκ.1000τμχ) 

Τεμάχιο 33711730-3 10   23%  

102 

Ποτήρια πλαστικά 
μιας χρήσης 
12οz.(Συσκ. 50 
τεμαχ) 

Τεμάχιο 39221123-5 200   23%  

103 
Σακούλες 
διατήρησης 
τροφίμων 

Συσκ 18937100-7 50   23%  

104 

Τραπεζομάντιλα 
εστιατορίου 
1μ.x1,30μ. 
(συσκ.100) 

Τεμάχιο 33751000-9 80   23%  

105 
Χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου (συσκ. 
750τμχ.) 

Τεμάχιο 33764000-3 500   23%  
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106 
Φιάλη βουτανίου 10 
κιλών 

Τεμάχιο 09122200-2 4   23%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  ΣΤ' 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μήλα Κιλό 03222321-9 630     

2 Πορτοκάλια Κιλό 03222220-1 340     

3 μανταρίνια Κιλό 03222240-7 280     

4 αχλάδια Κιλό 03222322-6 280     

5 μπανάνες Κιλό 03222111-4 550     

6 ροδάκινα Κιλό 03222332-9 180     

7 βερύκοκα Κιλό 03222331-2 90     

8 φράουλα Κιλό 03222313-0 20     

9 κεράσια Κιλό 03222333-6 20     

10 πεπόνι Κιλό 15332180-9 20     

11 καρπούζι Κιλό 03222000-3 30     

12 νεκταρίνια Κιλό 03222332-9 180     

13 σταφύλι Κιλό 15321500-9 75     

14 πατάτες Κιλό 03212100-1 2.500     

15 κρεμμύδια ξερά Κιλό 03221113-1 950     

16 κρεμμυδάκια Κιλό 03221200-8 130     

17 καρότα Κιλό 03221112-4 290     

18 λάχανο Κιλό 03221410-3 300     
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19 μαρούλι τεμ 03221310-2 250     

20 σπανάκι Κιλό 03221340-1 230     

21 πράσα Κιλό 03221200-8 210     

22 μαϊντανός τεμ 03221200-8 225     

23 σέσκουλα Κιλό 03221200-8 100     

24 άνιθος τεμ 03221200-9 160     

25 σέλερι Κιλό 03221200-8 160     

26 κουνουπίδι Κιλό 03221200-8 50     

27 μπρόκολο Κιλό 03221200-8 50     

28 παντζαρια Κιλό 03221200-8 50     

29 ντομάτες Κιλό 03221240-0 750     

30 αγγούρια τεμ 03221270-9 410     

31 πιπεριες πράσινες Κιλό 03221230-7 330     

32 κολοκυθάκια Κιλό 03221250-3 155     

33 μελιντζάνες Κιλό 03221000-6 180     

34 λεμόνια Κιλό 03222210-8 70     

35 σκόρδα τεμ 03221200-8 190     

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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       Καρπενήσι   ………./……../2015 
 

 
 
                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Ζ' 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 
 

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 
 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ελαιόλαδο (οξύτητα 
0-1%) έξτρα 
παρθένο (συσκ. 
1λιτ) 

Τεμάχιο 15411110-6 2000     

2 

Ελαιόλαδο (οξύτητα 
0-1%) έξτρα 
παρθένο (συσκ. 5 
λιτ.) 

Τεμάχιο 15411110-6 240     

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 
 
 
       Καρπενήσι   ………./……../2016 
 

 
 
 
 
                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
 
 
 

………………………………… 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Η' 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………… 
 

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 
 

ΟΜΑΔΑ Η: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα φρέσκο (3,5% 
λιπαρά σε 
συσκευασία του 1 
λίτρου) 

Τεμάχια 15511000-3 18.240     

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 
 
 
       Καρπενήσι   ………./……../2016 
 

 
 
 
 
                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
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