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«Προμήθεια  τροφίμων, για τις ανάγκες των δομών του Δήμου 

   και  φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού 

του Δήμου  και των καθαριστριών σχολικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ. « Α/θμια & Β/θμια 

Εκπαίδευση Δήμου Τρικκαίων», για τα έτη  2020 - 2021» 

    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Συνημμένα: 
TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 

CPV: 15 11 00 00-2   «ΚΡΕΑΣ»,   
15 11 20 00-6   «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ», 
15 22 00 00-6   «ΚΑΤΕΨ. ΨΑΡΙΑ»,   
15 81 11 00-7   «ΨΩΜΙ»,   
15 81 20 00-3   «ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ»,                                
15 30 00 00-1   «ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ»,   
15 80 00 00-6   «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,  
39 22 21 00-5   «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ»,   
15 41 11 10-6   «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ»,    
15 33 11 70-9   «ΚΑΤΕΨ. ΛΑΧΑΝΙΚΑ»,   
15 98 20 00-5   «ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ»,  
15 51 11 00-4   «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ». 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

625.068,00 χωρίς  ΦΠΑ 

84.896,00 ΦΠΑ 13% & 24% 

709.964,00 με το Φ. Π. Α 
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της  προμήθειας  ειδών τροφίμων (είδη Κρεοπωλείου, 

κατεψυγμένα είδη Ιχθυοπωλείου, Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστείου, Οπωρολαχανοπωλείου, Παντοπωλείου,  

ελαιόλαδου, κατεψυγμένων λαχανικών & Αναψυκτικών) για τη λειτουργία των δομών του Δήμου, καθώς και  η 

προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων και των 

καθαριστριών σχολικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ. «Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση Δήμου Τρικκαίων». 

 
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει, σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις: 

- του  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) 

- του  Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

- του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 240 Α’/12-12-2012 και 
κυρώθηκε βάσει του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’),ορίζεται ότι «Η διαδικασία ανάδειξης 
προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες: α. Τροφίμων, β.Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 
καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ.Πετρελαιοειδών, δ. Φαρμάκων και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
πραγματοποιείται εφ’ εξής από τους οικείους Δήμους». 

- το αριθμ. 30106/10.10.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο διευκρινίζει ότι στις διατάξεις 
του άρθρου 4 της ΠΝΠ της 12-12-2012 για την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών από τους Δήμους, 
υπάγεται το σύνολο των  νομικών προσώπων των δήμων, συνεπώς και οι σχολικές επιτροπές.    

…… «Για όσα είδη εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση και η δαπάνη προμήθειάς τους αντιμετωπίζεται από 
τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από το δήμο στα νομικά του πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων αυτών 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων), είναι δυνατή η παρακράτηση από το δήμο, του 
μέρους της επιχορήγησης, που αναλογεί σε προμήθεια των εν λόγω ειδών, υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι: 

 είτε το ποσό της παρακράτησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη 
προμήθεια, 

 είτε ο δήμος έχει ήδη καλύψει τη σχετική δαπάνη από έσοδά του και απαιτείται να αναπληρώσει τα 
έσοδα αυτά, κατά το μέρος της ήδη διενεργηθείσας δαπάνης».  

- Στις περιπτώσεις  προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Σχολικών Επιτροπών και δεδομένου ότι όλες οι  
δαπάνες των τελευταίων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου μέσω επιχορηγήσεων, τις οποίες 
διαχειρίζονται κατ΄ απόκλιση από τους σχετικούς κανόνες που διέπουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (στα οποία αυτές περιλαμβάνονται βλ. άρθρο 243 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και από το 
λογιστικό των Ο.Τ.Α., αφού δεν συντάσσουν προϋπολογισμό (άρθρα 75 και 243 Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα, 5 ν. 1894/1990, Α΄, 110, 103 ν. 3852/2010, Α΄, 87, και 3 της 8440/24.2.2011 Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και δεν εκδίδουν αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης, οι Δήμοι είναι εκείνοι που συνάπτουν για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών τις οικείες 
συμβάσεις προμήθειας. Νομίμως συμβάλλεται ο Δήμος με τους αναδόχους προμηθευτές για λογαριασμό 
των Σχολικών Επιτροπών της εδαφικής του περιφέρειας, …. (Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση 260/2017) 

 

Συνεπώς, ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης 

προμηθευτών – χορηγητών  για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών για τις δικές του ανάγκες και τις ανάγκες των 

Σχολικών Επιτροπών καθώς και να συνάψει για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών τις οικείες συμβάσεις. 

 
 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-2602017-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-6/
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Ο  προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των   709.964,00 €  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 13 % και 24 %                     
για κάποια είδη. 
 

Αναλυτικότερα:   
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. Είδος Προμήθειας Δαπάνη  με ΦΠΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

15-
6481.0001 

Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ,  
Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΗΦΗ  του Δήμου.  

404.186,00 

20-
6063.0001 

Φρέσκο γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του  Δήμου, σαν 
πρόσθετη παροχή σε είδος 

271.471,20 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΕΔΕΥΣΗΣ 

70.04-
6063.0001 

Φρέσκο γάλα για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων Α/θμιας 
Εκπαίδευσης 

15.413,20 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΕΔΕΥΣΗΣ 

70.04-
6063.0001 

Φρέσκο γάλα για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων Β/θμιας 
Εκπαίδευσης 

18.893,60 

 ΣΥΝΟΛΟ: 709.964,00 
 

 

Η  σύμβαση θα έχει διάρκεια έως δύο (2) έτη από την υπογραφή της ή μέχρι την κάλυψη του συμβατικού 
ποσού, ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων . 

 

Συνεπώς, πρόκειται για πολυετή υποχρέωση, η διαδικασία υλοποίησης της οποίας άρχεται εντός του 2019,                      
η δαπάνη όμως θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών. Σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2014) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. γ του Π.Δ. 80/2016 
(Φ.Ε.Κ. 145/Α/05-08-2016), ο Δήμος θα προβεί στην έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τους 
αρμόδιους διατάκτες κατά το ποσό, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.  
 

Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους θα καταχωρηθεί, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων του υπόχρεου φορέα, το ποσό που έχει δεσμευθεί για το έτος αυτό, με σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης. 
 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 709.964,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
οποία έχει προβλεφθεί να εγγραφούν οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου των 
αντίστοιχων ετών 2020 & 2021, όπως αναλύεται παρακάτω. 

Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020 2021 

15-6481.0001 Είδη τροφίμων 202.093,00 202.093,00 

20-6063.0001 
Φρέσκο γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του  
Δήμου, σαν πρόσθετη παροχή σε είδος 

135.735,60 135.735,60 

70.04-6063.0001 
Φρέσκο γάλα για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων 
Α/θμιας Εκπαίδευσης 

7.706,60 7.706,60 

70.04-6063.0001 
Φρέσκο γάλα για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων 
Β/θμιας Εκπαίδευσης 

9.446,80 9.446,80 

ΣΥΝΟΛΟ: 354.982,00 354.982,00 
 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης: 
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης θα είναι ο Δήμος Τρικκαίων .  
 

Κάλυψη δαπάνης: 
Η δαπάνη των σχολικών επιτροπών θα αντιμετωπισθεί από την επιχορήγηση, που παρέχεται σε κάθε νομικό 
πρόσωπο από το δήμο, με την παρακράτηση, από το δήμο, μέρους της επιχορήγησης, που θα αναλογεί στο 
νομικό πρόσωπο για την εν λόγω προμήθεια , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθμ. 30106/10.10.2013 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  
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Φορέας σύναψης σύμβασης:  
Η σύμβαση για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τα σχολικές επιτροπές, θα συναφθεί από το Δήμο και για 
λογαριασμό του κάθε νομικού προσώπου ξεχωριστά.  
(Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 260/2017) 
 
  
 

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων του άρθρου 27 του                 
ν. 4412/16.  
 
 
Κριτήριο κατακύρωσης 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα 
ή Τμήμα , 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 του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας  για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, (είδη Κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ειδών Ιχθυοπωλείου, Οπωρολαχανοπωλείου, ελαιόλαδου και 
κατεψυγμένων λαχανικών) και  

- με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας ή Τμήματος για τα υπόλοιπα  είδη                         
(Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστείου, Παντοπωλείου, Αναψυκτικών  και φρέσκου γάλακτος). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος . 

Η προμήθεια αφορά εννέα  (09) ομάδες ειδών και επιπλέον υποδιαιρείται σε δεκατρία (13) Τμήματα,                      
όπως      αναφέρονται       αναλυτικά       στο      παράρτημα  Α΄. 

Οι  διαγωνιζόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα μίας ή περισσοτέρων 
ομάδων, για το σύνολο  όμως των ειδών κάθε τμήματος. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών  ενός τμήματος 
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του τμήματος. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4412/2016 στην περίπτωση του γάλακτος η προφορά πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα τα τμήματα της ομάδας Ι, ήτοι: 

 Ι1  Δικαιούχοι παροχής γάλακτος Δήμου Τρικκαίων 

 Ι2  Δικαιούχοι παροχής γάλακτος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης 

 Ι3  Δικαιούχοι παροχής γάλακτος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

Διάρκεια σύμβασης: 
Η  σύμβαση θα έχει διάρκεια έως δύο (2) έτη από την υπογραφή της ή μέχρι την κάλυψη του συμβατικού 
ποσού . 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

2.1  ΤΡΟΦΙΜΑ 
  

Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των δομών,                   
από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής.  

Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής ή τηλεφωνικά από το Δήμο 
και εντός τριών (3) ημερών από την παραγγελία. Το ψωμί   θα παραδίδεται καθημερινά. 

Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με 
το άρθρο 221  του ν. 4412/2016. 

 

 

2.2   ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

Η προμήθεια  φρέσκου γάλακτος αφορά  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του  Δήμου Τρικκαίων 

και των καθαριστριών σχολικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ. «Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση Δήμου Τρικκαίων»,                  

για το χρονικό διάστημα δύο  (2) ετών, σαν πρόσθετη παροχή σε είδος, σύμφωνα με: 

 την ΚΥΑ  43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β΄) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών  και μέτρα προληπτικής ιατρικής»  

 την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α.  

 το  αριθμ. οικ. 4632/16-2-2018  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διευκρινίζεται                                

ότι οι καθαρίστριες,  που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες της χώρας 

λαμβάνουν τα μέσα ατομικής προστασίας από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του ν. 4483/2017.  

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43726/07.06.2019, κάθε εργαζόμενος, στον οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής 
προστασίας, δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση.    

Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχούν για είκοσι τέσσερις (24)  μήνες :                                                                 

1 λίτρο / ημέρα * 22 ημέρες / μήνα * 24 μήνες =  πεντακόσια είκοσι οχτώ  (528)  λίτρα . 

 
Η διανομή του γάλακτος γίνεται στους χώρους εργασίας. Δεν επιτρέπεται η αποτίμησή του σε χρήμα. 

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίσει ψυγεία σε (7 - 8) διαφορετικά σημεία του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

ή όσα τελικά απαιτηθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, για την τοποθέτηση και συντήρηση του 

προϊόντος. Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί τα ψυγεία τακτικά  για την καλή λειτουργία αυτών με δικά του 

έξοδα.  

 

 Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά  από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και 

μέχρι τη λήξη αυτής.  

Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με 

το άρθρο 221  του ν. 4412/2016. 
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ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α:  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

α/α Διεύθυνση 

Ά
το

μ
α

 

Κλάδος/Ειδικότητα 
Δικαιούμενη 

ποσότητα ανά άτομο 
(22ημ.*24μήν.) 

Ενδεικτική 
Ποσότητα 
σε (λίτρα) 

1. Διοικητικών Υπηρεσιών 2 Εργάτρια Καθαριότητας εσωτ. Χώρου 528 1.056 

2.α 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

270 

ΥΕ/Εργατών βοηθ. Προσωπικού (ΑΜΕΑ) 

528 142.560 

ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 

ΥΕ16/Εργατών Καθαριότ. 

ΥΕ/Επιστατών Καθαριότητας 

ΥΕ/ Εργατών Τεχνικών Έργων 

ΥΕ/ Εργατών – Συνοδοί απορριμματοφόρων 

ΔΕ/ Διοικητικών 

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

ΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροσυγκολλητών) 

ΔΕ/Τεχνιτών (Μηχανικών Αυτ/των) 

ΔΕ/Τεχνιτών (Ξυλουργών-Οικοδόμων) 

ΔΕ/Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

ΔΕ/ Υδραυλικών 

ΔΕ5/Εργοδηγών 

ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 

ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 

ΔΕ27/Ηλεκτροτεχνιτών Αυτ/των 

ΔΕ28/Χειριστών 

ΔΕ ή ΔΕ29/Οδηγών 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματ. Επικαθήμενων 

ΔΕ30/Τεχνιτών 

ΤΕ/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

2.β 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 

ΥΕ/Εργατών Πρασίνου  

ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 

ΥΕ/Εργάτης 

ΔΕ/Διοικητ. (Απασχόλ. σε εργασίες πρασίνου) 

ΔΕ/Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων  

ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 

ΤΕ/Τεχνολόγων Γεωπόνων 

3. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

110 

ΥΕ/Οικογενειακών Βοηθών 

528 58.080 

ΥΕ/Προσωπικό Καθαριότητας 

ΥΕ/Καθαριστριών 

ΥΕ/Προσ. Καθαριότητας βοηθ. εργασιών 

ΥΕ/Μαγειρισσών 

ΥΕ/Βοηθών Μαγείρων 

ΥΕ/Βοηθητικό προσωπικό Μαγειρίου 

ΥΕ/Εργατών 

ΔΕ/ Βοηθών Βρεφοκόμων 

ΔΕ/ Βοηθών Νοσηλευτών 

ΔΕ/ Κοινωνικών Φροντιστών 

ΔΕ/Τεχνιτών 

ΔΕ/Μαγείρων 

ΤΕ/ Βρεφονηπιοκόμων 

ΤΕ/ Νοσηλευτριών 

ΠΕ Νηπιαγωγών 

4. 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ -    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

73 

ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (Πλ. Απ.) 

528 38.544 

ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (Μ.Α. 0,5h) 
ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (Μ.Α. 1h) 
ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (Μ.Α. 1,5h) 
ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (Μ.Α. 2h) 
ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (Μ.Α. 3h) 
ΥΕ/Καθαριστριών Σχολ. Μον. (Μ.Α. 4h) 
ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 

 ΣΥΝΟΛΟ: 455  528 240.240 
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Ο Αριθμός των ατόμων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία, που τηρεί το Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση  σε  528 άτομα.        

Η ποσότητα (λίτρα) υπολογίσθηκε για δύο έτη, ήτοι  (24)  μήνες,  σε  240.240  λίτρα.  

Στο σύνολο των ατόμων περιλαμβάνεται και προσωπικό, που προβλέπεται να προσληφθεί με 2μηνη ή 8μηνη 
σύμβαση εργασίας.  
 
 

Β:  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
Ά

το
μ

α
 

Κλάδος/Ειδικότητα 

Δικαιούμενη 
ποσότητα ανά 

άτομο 
(22ημ.*20 μήν.) 

περίπου 

Ενδεικτική 
Ποσότητα 
σε (λίτρα) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
31 Καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου 440 13.640 

ΣΥΝΟΛΟ: 31  440 13.640 

Ο Αριθμός των ατόμων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία, που τηρεί το νομικό πρόσωπο του Δήμου  και 
σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 264/9-9-2019 σχετικό έγγραφό του, αναφορικά με τον προγραμματισμό αναγκών 
του Ν.Π.Δ.Δ. και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση  σε  31 άτομα.        

Η ποσότητα (λίτρα) υπολογίσθηκε, για  δύο έτη, ήτοι  (20)  μήνες,  σε  13.640  λίτρα και συγκεκριμένα για τους 
παρακάτω μήνες ανά έτος: 

Έτος Μήνες 

2020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ,ΜΑΡΤΙΟΣ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ,ΜΑΙΟΣ,ΙΟΥΝΙΟΣ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ,ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ,ΜΑΡΤΙΟΣ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ,ΜΑΙΟΣ,ΙΟΥΝΙΟΣ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ,ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

 

Γ:  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Ά
το

μ
α

 

Κλάδος/Ειδικότητα 

Δικαιούμενη 
ποσότητα ανά 

άτομο 
(22ημ.*20 μήν.) 

περίπου 

Ενδεικτική 
Ποσότητα 
σε (λίτρα) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                        

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
38 Καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου 440 16.720 

ΣΥΝΟΛΟ: 38  440 16.720 

Ο Αριθμός των ατόμων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία, που τηρεί το νομικό πρόσωπο του Δήμου  και 
σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 188/9-9-2019 σχετικό έγγραφό του, αναφορικά με τον προγραμματισμό αναγκών 
του Ν.Π.Δ.Δ. και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση  σε  38 άτομα.        

Η ποσότητα (λίτρα) υπολογίσθηκε, για  δύο έτη, ήτοι  (20)  μήνες,  σε  16.720  λίτρα και συγκεκριμένα για τους 
παρακάτω μήνες ανά έτος: 

Έτος Μήνες 

2020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ,ΜΑΡΤΙΟΣ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ,ΜΑΙΟΣ,ΙΟΥΝΙΟΣ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ,ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ,ΜΑΡΤΙΟΣ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ,ΜΑΙΟΣ,ΙΟΥΝΙΟΣ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ,ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Οι τελικές ποσότητες φρέσκου γάλακτος, που θα καταναλωθεί τελικά,  θα καθοριστούν με βάση τις τότε 
ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων των φορέων, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Συντάξασα 

 
 

Εξάρχου Μαρίκα 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  

 
 

Σιακαβάρας Ιωάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ειδών τροφίμων και φρέσκου γάλακτος ανέρχεται στο ποσό των   

625.068,00 €   συν 84.896,00 € ΦΠΑ, ήτοι:   709.964,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ και αναλυτικά:    

Τρόφιμα:   404.186,00 €     με το  ΦΠΑ ,                                          Φρέσκο γάλα:     305.778,00  €   με το ΦΠΑ. 

Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο,  καθώς οι τελικές ζητούμενες 
ποσότητες διαμορφώνονται σύμφωνα τις εκάστοτε ανάγκες των δομών . 

 

  Ομάδα  Α:                                                    
Είδη Κρεοπωλείου  

 CPV: 
15 11 00 00-2 "ΚΡΕΑΣ"   

    15 11 20 00-6 "ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ" 

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ Μον. 13% 24% 

1 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό σε συσκευασία Κιλά 3.700 

Μέση 
ημερήσια 
τιμή του 
Δελτίου 

Πιστοποίη 
σης τιμών 

του 
Τμήματος 
Εμπορίου 

50.000,00     

2 Κιμάς Νωπός Μοσχαρίσιος  Κιλά 2.300 

3 Μπούτι Μόσχου Νωπό Α/Ο  Κιλά 1.500 

4 Χοιρινό Νωπό Α/Ο  Κιλά 50 

5 Κοτόπουλο στήθος φιλέτο Κιλά 400 

6 Σπάλα Μόσχου νωπό Α/Ο Κιλά 400 

Κριτήριο κατακύρωσης:  
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης % 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 50.000,00 0,00 50.000,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 6.500,00 0,00 6.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  Φ.Π.Α.  ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 56.500,00 

 

 

  
Ομάδα B:                                
Κατεψυγμένα Είδη Ιχθυοπωλείου  

CPV: 15 22 00 00-6 "ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ" 

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μον. 13% 24% 

1 Βακαλάος φιλέτο κατεψ.  Χύμα Νο2 Κιλά 800 
Μέση 

ημερήσια 
τιμή του 
Δελτίου 

Πιστοποίησης 
τιμών του 
Τμήματος 
Εμπορίου 

32.000,00     

2 Πέρκα φιλέτο  κατεψ.  σε συσκευασία Κιλά 2.300 

3 Γλώσσα φιλέτο  κατεψ.   χύμα Κιλά 700 

4 Κοκκινόψαρο  κατεψ. Χύμα 500-700gr Κιλά 700 

5 Σφυρίδα  κατεψ.  χύμα Κιλά 150 

Κριτήριο κατακύρωσης:  
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης % 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 32.000,00 0,00 32.000,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 4.160,00 0,00 4.160,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ   Β΄ 36.160,00 
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  Ομάδα  Γ:  
CPV: 

15 81 11 00-7 "ΨΩΜΙ" 
  

 
Είδη Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστείου 15 81 20 00-3 

"ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & 
ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ" 

 
Tμήμα 1: ΑΡΤΟΣ  

      

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μον. 13% 24% 

1 
Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα σε φρατζόλα 
λευκό των 350 gr. 

Τεμ.  8.000 0,85 6.800,00     

2 
Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα σε φρατζόλα 
ολικής άλεσης των 350 gr. 

Τεμ. 7.555 0,90 6.800,00 
  

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                                    
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του Τμήματος 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 13.600,00 0,00 13.600,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 1.768,00 0,00 1.768,00 

 Σύνολο με Φ.Π.Α. Τμήματος Γ 1 15.368,00 

 

 

 

 

 

  Tμήμα 2:  Είδη Ζαχαροπλαστείου           

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μον. 13% 24% 

1 Λαζαράκια  100 gr. Τεμ.  220 0,90 198,00 

    

2 Κουλουράκια διάφορα Κιλά 450 8,50 3.825,00 

3 Τσουρέκια ατομικά Τεμ.  1.500 0,90 1.350,00 

4 Μελομακάρονα  Κιλά 200 12,00 2.400,00 

5 Βασιλόπιτες Κιλά  75 12,00 900,00 

6 Κουραμπιέδες Κιλά 150 12,00 1.800,00 

7 Γλυκά τυλιχτά Κιλά 50 13,00 650,00 

                Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                            
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του Τμήματος 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 11.123,00 0,00 11.123,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 1.446,00 0,00 1.446,00 

 Σύνολο με Φ.Π.Α.  Τμήματος 2 12.569,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  ΟΜΑΔΑΣ  Γ΄ 27.937,00  

 

 

 
 
 
 



Προμήθεια  τροφίμων, για τις ανάγκες των δομών του Δήμου   και   φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες  
του  εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και των καθαριστριών σχολικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ.  

«Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση Δήμου Τρικκαίων», για τα έτη  2020 - 2021» 

 

ΠΡΟΫΠ:  709.964 € με το  ΦΠΑ 

 

 9 

 
 

  Ομάδα  Δ: Είδη Οπωρολαχανοπωλείου   CPV: 15 30 00 00-1 "ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ" 

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μον. 13% 24% 

1 Αγγούρια Τεμ. 1.500 

Μέση 
ημερήσια 
τιμή του 
Δελτίου 

Πιστοποίη-
σης τιμών 

του 
Τμήματος 
Εμπορίου 

70.000,00     

2 Άνιθος  (ματσάκι) Τεμ. 200 

3 Αρακάς Κιλά 300 

4 Αχλάδια Κρυστάλια Κιλά 4.000 

5 Βερίκοκα Κιλά 500 

6 Γερμάδες Κιλά 500 

7 Καρότα Κιλά 1.000 

8 Καρπούζια Κιλά 1.000 

9 Κεράσια Κιλά 500 

10 Κολοκυθάκια μεγάλο Κιλά 200 

11 Κρεμμυδάκι φρέσκο Τεμ. 600 

12 Κρεμμύδια ξερά Κιλά 1.500 

13 Λάχανο Κιλά 1.000 

14 Λεμόνια Κιλά 1.000 

15 Μαϊδανός  (ματσάκι) Τεμ. 500 

16 Μανταρίνια Κιλά 500 

17 Μαρούλι Κιλά 700 

18 Μελιτζάνες Τσακώνικες Κιλά 300 

19 Μήλα Γκόλντεν Κιλά 300 

20 Μήλα Γκράν Σμίθ Κιλά   2.000 

21 Μήλα Στάρκιν Κιλά 3.000 

22 Μπανάνες Κιλά 6.000 

23 Νεκταρίνια Κιλά 6.000 

24 Πατάτες Κιλά 10.000 

25 Πεπόνια Κιλά 800 

26 Πιπεριές στρογγυλές Γεμιστές Κιλά 1.000 

27 Πορτοκάλια Κιλά 2.000 

28 Ροδάκινα Κιλά 700 

29 Σέλινο (ματσάκι) Τεμ. 700 

30 Σκόρδα Τεμ. 400 

31 Σπανάκι  Κιλά 500 

32 Σταφύλια Κιλά 400 

33 Τομάτες Α' Κιλά 700 

34 Τομάτες Β’ Κιλά 700 

35 Φασολάκια φρέσκα πλατιά Κιλά 500 

36 Φασολάκια φρέσκα στρογγυλά Κιλά 500 

37 Φράουλες Κιλά 400 

Κριτήριο κατακύρωσης:  
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης % 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 70.000,00 0,00 70.000,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 9.100,00 0,00 9.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ   Δ΄ 79.100,00 
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  Ομάδα  Ε: Είδη Παντοπωλείου 
CPV: 

15 80 00 00-6 "ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" 

  Tμήμα 1: ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ  39 22 21 00-5 "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ" 

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  Συσκ. 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό  
τητα 

Τιμή μον 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

13% 24% 

1 Αλάτι συσκ.   1 kg Τεμ.  600 0,30 180,00     

2 Αλεύρι  φαρίνα  500 gr Τεμ. 600 0,50 300,00     

3 Αλεύρι μαλακό   1 kg Τεμ. 650 0,60 390,00     

4 Άνθος Αραβοσίτου      160 gr Τεμ. 1000 1,00 1.000,00     

5 Αυγά  Τεμ. Τεμ. 6.000 0,20 1.200,00     

6 Βανίλια     4 τεμ. Τεμ. 300 0,40 120,00     

7 Γάλα πλήρες (εβαπορέ)   400 gr Τεμ. 2.000 0,80 1.600,00     

8 Γάλα φρέσκο πλήρες παστεριωμ. 1 λίτρο Τεμ. 6.000 1,20 7.200,00     

9 Γαλατάκια μερίδες   10 τεμ. Συσκ. 300 1,20 360,00     

10 Γαρύφαλλο   10 gr Τεμ. 50 0,70 35,00     

11 Γιαούρτι στραγγιστό πλήρες    200 gr Τεμ. 3.500 1,30 4.550,00     

12 Γλυκό κεράσι     453 ml Κιλά  200 4,20 840,00     

13 Δάφνη φύλλα σε βάζο   10 gr Τεμ. 10 1,00 10,00     

14 Δυόσμος τριμμένος   30 gr Τεμ. 40 1,00 40,00     

15 
Ελιές μαύρες (καλαμών)  χωρίς 
κουκούτσι                         

1 kg   kg 400 8,00 3.200,00     

16 Ζάχαρη άχνη   500 gr Κιλά 56 1,40 78,40     

17 Ζάχαρη λευκή   1  kg Τεμ. 1000 0,85 850,00     

18 Ζαχαρίνες    Τεμ. 300 0,30 90,00     

19 Κακάο  125 gr Τεμ. 100 1,50 150,00     

20 Κανέλλα ξύλο   50 gr Τεμ. 50 1,00 50,00     

21 Κέικ Διάφορα  300 gr Τεμ.  900 1,50 1.350,00     

22 Καφές Ελληνικός   Κιλά 500 8,00 4.000,00     

23 Καφές φίλτρου    500 gr Τεμ. 50 4,00 200,00     

24 Καφές (Νες καφέ)   200 gr τεμ. 50 5,00 250,00     

25 Κέτσαπ  φιάλη γυάλινη ή πλαστική   500 gr Τεμ. 100 1,00 100,00     

26 Κονιάκ 3Α  Μπουκάλι   700 ml Τεμ. 200 13,00 2.600,00     

27 Κόρν – φλάουερ   200 gr Τεμ. 100 1,00 100,00     

28 Κόρν – φλέικς συσκ.   375 gr Τεμ. 1000 1,30 1.300,00     

29 Κουλούρια        Κιλά 300 5,00 1.500,00     

30 Κριθαράκι διάφορα    500 gr Τεμ. 1500 0,70 1.050,00     

31 Κρουασάν        70 gr Τεμ.  3.500 0,50 1.750,00     

32 Κύμινο συσκ.   50 gr Τεμ. 10 0,80 8,00     

33 Λουκούμια    1 kg κιλό 100 9,00 900,00     

34 Μαγιά στιγμής    3 τεμ Χ 8 gr Τεμ. 300 1,50 450,00     

35 Μακαρόνια διάφορα    ½ κιλού Τεμ. 2500 0,70 1.750,00     

36 Μαργαρίνη κύπελλο     250 gr Τεμ.  500 0,90 450,00     
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37 Μαρμελάδα φρούτων    380 gr Τεμ. 1000 1,20 1.200,00     

38 Μέλι     
+ -                  

900 gr 
Τεμ. 500 8,00 4.000,00     

39 Μερέντα    1 kg Τεμ.  300 5,00 1.500,00     

40 Μοσχοκάρυδο τριμμένο   
φακ.                   
10 gr 

Τεμ. 10 1,00 10,00     

41 Μουστάρδα   500 gr Τεμ.  50 1,20 60,00     

42 Μπαχάρι σπυρί  50 gr Τεμ. 20 0,70 14,00     

43 Μπέικιν – πάουντερ    Τεμ. 165 1,20 198,00     

44 Μπεσαμέλ    
+ -                 

170 gr 
Τεμ. 200 1,30 260,00     

45 Μπισκότα τύπου Μιράντα    
+ -                        

250 gr 
Τεμ. 1500 1,60 2.400,00     

46 Μπισκότα Γεμιστά               
+ -                        

200 gr                    
Τεμ.  700 1,10 770,00     

47 Ντομάτα τύπου Πουμαρό      500 gr Τεμ. 3.000 0,60 1.800,00     

48 Ξύδι   
+ -                        

400  gr 
Τεμ. 1100 0,60 660,00     

49 Πάριζα σε Φέτες     1 kg Κιλά 300 5,00 1.500,00     

50 Πιπέρι             100 gr Τεμ. 100 2,50 250,00     

51 Πιπέρι μαύρο χοντρό τριμμένο  500 gr Τεμ. 5 7,00 35,00     

52 Πουρές Πατάτας    250 gr Τεμ. 100 1,50 150,00     

53 Ρεβύθια αποφλοιωμένα             500 gr Τεμ.  200 2,20 440,00     

54 Ρίγανη     1  kg κιλό 10 10,00 100,00     

55 Ρύζι Καρολίνα     1  kg Τεμ. 1500 1,50 2.250,00     

56 Ρύζι κίτρινο            1  kg Τεμ. 200 1,50 300,00     

57 Σάλτσα πηχτή         410 gr Τεμ. 500 1,10 550,00     

58 Σφολιάτα     500 gr κιλό 1.050 5,00 5.250,00     

59 Σφολιατάκια               500 gr  κιλό 112 7,10 795,20     

60 Τραχανάς γλυκός ή ξινός             1 kg Κιλό 500 3,00 1.500,00     

61 Τσάι βουνού    50 gr  Τεμ. 150 1,80 270,00     

62 Τσάι            100 τεμ. Συσκ. 35 5,00 175,00     

63 
Τυρί κίτρινο μαλακό Α΄ ποιότητας 
τύπου Γκούντα σε φέτες           

500 gr Κιλά 1000 5,00 5.000,00     

64 Τυρί κασέρι ΠΟΠ σε κομμάτι συσκ. 250 gr Κιλά 150 13,70 2.055,00     

65 Τυρί κίτρινο σκληρό        500 gr Κιλά 500 8,00 4.000,00     

66 Τυρί φέτα ελληνική  τάπερ με γάρο    500 gr Κιλά 2.000 8,00 16.000,00     

67 Φακές ψιλές ή χοντρές   500 gr Τεμ. 1000 1,00 1.000,00     

68 Φασόλια ψιλά, μέτρια, γίγαντες  500 gr Τεμ. 1000 1,30 1.300,00     

69 Φασόλια Μαυρομάτικα   500 gr Τεμ.  10 1,30 13,00     

70 Φιλέτο γαλοπούλας βραστό  φέτες    1 kg Κιλά 400 8,00 3.200,00     

71 Φρυγανιά τρίμμα   180 gr Τεμ. 101 0,90 90,90     

72 Φρυγανιές     2 Χ 125 gr Συσκ. 1100 1,25 1.375,00     

73 Φυσικός χυμός φρούτων     
χάρτ. συσκ. 

250ml 
Τεμ. 1200 0,80 960,00     
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74 Φυσικός χυμός φρούτων   
χάρτ. συσκ.                  

1 λίτρου 
Τεμ.  1.500 1,20 1.800,00     

75 
Φυσικός Χυμός Φρούτων               
με 3 γεύσεις      

1 λίτρου Τεμ.  2.000 1,20 2.400,00     

76 Φυτική μαργαρίνη σε κύπελλο   250 gr Τεμ. 1500 1,00 1.500,00     

77 Χαμομήλι          10 φακελ. Συσκ. 50 1,35 67,50     

78 Χυλοπίτες  500 gr Τεμ. 300 1,30 390,00     

79 Χυλοπιτάκι     500 gr Τεμ. 500 0,70 350,00     

80 Χυμός λεμονιού   
+ -                   

350 gr 
Τεμ. 150 0,40 60,00     

81 Ψωμί για τοστ  σίτου  
+ -             

700 gr 
Τεμ. 2000 1,50 3.000,00     

82 Ψωμί για τοστ ολικής άλεσης 
+ -             

500 gr 
Τεμ. 2000 1,50 3.000,00     

Λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου     0,00     

83 Αλουμινόχαρτο   30 m Τεμ. 200 1,60 0,00 320,00   

84 Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος   8 m Τεμ. 200 1,10 0,00 220,00   

85 Διαφανής μεμβράνη τροφίμων   30 m Τεμ. 130 1,10 0,00 143,00   

86 
Εντομοκτόνα (Αεροζόλ)                  
για έρποντα   

+ -                   
330 ml 

Τεμ. 180 2,70 0,00 486,00 
 

87 
Εντομοκτόνα (Αεροζόλ)              για 
ιπτάμενα    

+ -                   
330 ml 

Τεμ. 180 2,00 0,00 360,00   

88 Καλαμάκια σπαστά πλστικά   100 τεμ. Συσκ. 200 0,70 0,00 140,00   

89 Καμινέτο απλό πλαστικό μικρό   Τεμ. 40 7,00 0,00 280,00   

90 Κουταλάκια μιας χρήσης μικρά   100 τεμ. Συσκ. 110 1,70 0,00 187,00   

91 Λεμονάδες   
 1 1/2 

Λίτρου  
Τεμ. 1.500 0,90 0,00 1.350,00   

92 Μωρομάντηλα  
+ -                      

72 τεμ. 
Συσκ. 1000 1,00 0,00 1.000,00   

93 Οδοντογλυφίδες   
+ -                      

100 τεμ. 
Συσκ.  10 0,90 0,00 9,00   

94 Οινόπνευμα μπλε (φωτιστικό)  
+ -                  

425 ml 
Τεμ. 250 1,00 0,00 250,00   

95 Πιάτα μιας χρήσης μεγάλα  20 τεμ. Συσκ. 100 1,00 0,00 100,00   

96 Πιάτα μιας χρήσης μεσαία  20 τεμ. Συσκ. 200 1,00 0,00 200,00   

97 Πιρουνάκια μιας χρήσης μικρά  100 τεμ. Συσκ. 100 1,50 0,00 150,00   

98 Πορτοκαλάδες             
 1 1/2 

Λίτρου  
Τεμ. 1.700 0,90 0,00 1.530,00   

99 Ποτήρια μιας χρήσης μεγάλα  50 τεμ. Συσκ. 200 1,00 0,00 200,00   

100 Ποτήρια μιας χρήσης μεσαία   50 τεμ. Συσκ. 1.500 0,80 0,00 1.200,00   

101 Ποτήρια μιας χρήσης μικρά   50 τεμ. Συσκ. 150 0,80 0,00 120,00   

102 
Σακούλες τροφίμων μεγάλες              
+- 28Χ43  

50 τεμ. Συσκ. 150 1,40 0,00 210,00   

103 
Σακούλες τροφίμων μεσαίες      +- 
28Χ33  

50 τεμ. Συσκ. 110 1,10 0,00 121,00   

104 Σακούλες τροφίμων μικρές  50 τεμ. Συσκ. 40 1,10 0,00 44,00   

105 Σόδα φαγητού βάζο 300 gr Τεμ. 10 1,50 0,00 15,00   

106 
Τραπεζομάντιλα μιας χρήσης 
1Χ1,30   

+ -                   
100 τεμ. 

Συσκ. 70 13,00   910,00   
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107 Τραπεζομάντιλα μιας χρήσης 1Χ1       
+ -                   

100 τεμ. 
Συσκ. 20 10,00   200,00   

108 Φιαλάκια  για μικρό καμινέτο 190 gr   Τεμ. 425 1,00   425,00   

109 Φιάλη  για πετρογκάζ 10 kg   Τεμ. 150 20,00   3.000,00   

110 Φιάλη  για μεσαίο καμινέτο + - 450 gr   Τεμ. 50 3,00   150,00   

111 Φιάλη για Γκαζάκι (Θεόφιλος)    Τεμ.  130 5,00   650,00   

112 Φίλτρα καφέ Νο 4   40 τεμ Συσκ. 50 1,00   50,00   

113 Χαρτομάντιλα Αυτοκινήτου  
 + -                  

100 τεμ 
Συσκ. 800 1,00   800,00   

114 Υγρά πανάκια χλωρίνης  + - 30 τεμ Συσκ. 600 4,00   2.400,00   

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                                   
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών                                                

του Τμήματος 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 114.000,00 17.220,00 131.220,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 14.820,00 4.132,80 18.952,80 

 Σύνολο με Φ.Π.Α. Τμήματος  Ε 1 150.172,80 

 
 
 
 
 

  Tμήμα 2: ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  Συσκ. 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μον. 13% 24% 

1 Νερό εμφιαλωμένο μεγάλο  
1  1/2  
λίτρου 

Τεμ. 200 0,50 100,00     

2 Νερό εμφιαλωμένο μικρό       
  1/2 

λίτρου 
Τεμ. 200 0,40 80,00     

3 Αναψυκτικά    
1  1/2  
λίτρου 

Τεμ. 700 0,90   630,00 

  

4 Καραμέλες ζελέ μεγάλες     Κιλά 160 6,00   960,00 

5 Καραμέλες ζελέ μικρές      Κιλά 100 6,00   600,00 

6 Καρύδια με το κέλυφος   Κιλά 10 7,00   70,00 

7 Ξυλοκέρατα   Κιλά 2 7,50   15,00 

8 Ποτήρια μιας χρήσης μεγάλα    50 τεμ. Συσκ.   150 1,00   150,00 

9 Σοκολατάκια    Κιλά 100 16,00   1.600,00 

10 Σοκολατάκια αυγουλάκια   Κιλά 100 17,00   1.700,00 

11 Σύκα αποξηραμένα      250 γρ. Συσκ. 40 3,00   120,00 

 Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                                   
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του Τμήματος 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 180,00 5.845,00 6.025,00 

Φ.Π.Α. 23,40 1.402,80 1.426,20 

 Σύνολο με Φ.Π.Α. Τμήματος Ε 2 7.451,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  ΟΜΑΔΑΣ  Ε΄ 157.624,00 
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Ομάδα  Ζ: Ελαιόλαδο 

 
CPV: 15 41 11 10-6 "ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ" 

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μον. 13% 24% 

1 
Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας                       
0-1%  5 λίτρων σε μεταλλική συσκευασία 

Τεμ. 1.000 

Μέση 
ημερήσια 
τιμή του 
Δελτίου 

Πιστοποίησης 
Τιμών του 
Τμήματος 
Εμπορίου 

28.000,00     

Κριτήριο κατακύρωσης:  
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης % 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 28.000,00 0,00 28.000,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 3.640,00 0,00 3.640,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  ΟΜΑΔΑΣ  Ζ΄ 31.640,00 

 
 

 
Ομάδα  Η: Κατεψυγμένα Λαχανικά CPV: 15 33 11 70-9 "ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ" 

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μον. 13% 24% 

1 Αρακάς καταψυγμένος Κιλά 500 

Μέση 
ημερήσια 
τιμή του 
Δελτίου 

Πιστοποίησης 
Τιμών του 
Τμήματος 
Εμπορίου 

2.500,00     

2 Φασολάκια κατεψυγμένα Κιλά 500 

Κριτήριο κατακύρωσης:  
Η χαμηλότερη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης % 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 2.500,00 0,00 2.500,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 325,00 0,00 325,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ  Η'   2.825,00 

 
 

 
Ομάδα  Θ: Είδη Αναψυκτικών   CPV: 15 98 20 00-5     

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή Δαπάνη για είδη με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μον. 13% 24% 

1 Πορτοκαλάδες (κιβ.  24 τμχ. γυαλί 250ml) Κιβ. 200 12,00 

  

2.400,00 

  

2 Λεμονάδες  ( κιβ. 24 τμχ. γυαλί 250ml) Κιβ. 200 12,00 2.400,00 

3 Βυσσινάδες ( κιβ. 24 τμχ. γυαλί 250ml) Κιβ. 160 15,00 2.400,00 

4 Σόδες ( κιβ. 24 τμχ. γυαλί 250ml) Κιβ. 100 8,00 800,00 

5 Γκαζόζα   τύπου 7up  (κιβ. 24 τμχ. γυαλί 250ml) Κιβ. 100 8,00 800,00 

6 Αναψυκτ. τύπου cola  (κιβ. 24 τμχ. γυαλί 250ml) Κιβ. 100 12,00 1.200,00 

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                                   
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του Τμήματος 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 0,00 10.000,00 10.000,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 0,00 2.400,00 2.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ  Θ΄ 12.400,00 
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  Ομάδα  Ι:  Φρέσκο Γάλα   CPV: 15 51 11 00-4 "ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ" 

  Τμήμα 1: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ       
  

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή Μον.  
Δαπάνη              

χωρίς ΦΠΑ 

1 

Φρέσκο γάλα πλήρες σε λιπαρά (3,55%  με μέγιστη 
απόκλιση 0,5%) ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 
(1,55 %  με μέγιστη απόκλιση 0,5%), όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

λίτρα 240.240 1,00 240.240,00 

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                            
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του Τμήματος 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 240.240,00 

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 31.231,20 

Σύνολο με Φ.Π.Α. Τμήματος  Ι 1 271.471,20 

   
    

     
  Ομάδα  Ι:  Φρέσκο Γάλα   CPV: 15 51 11 00-4 "ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ" 

  Τμήμα 2: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝ.  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ     
  

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή Μον.  
Δαπάνη              

χωρίς ΦΠΑ 

1 

Φρέσκο γάλα πλήρες σε λιπαρά (3,55%  με μέγιστη 
απόκλιση 0,5%) ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 
(1,55 %  με μέγιστη απόκλιση 0,5%), όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

λίτρα 13.640 1,00 13.640,00 

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                            
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του Τμήματος 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 13.640,00 

 Φ.Π.Α. 13% 1.773,20 

Σύνολο με Φ.Π.Α. Τμήματος  Ι 2 15.413,20 

        

        
  Ομάδα  Ι:  Φρέσκο Γάλα   CPV: 15 51 11 00-4 "ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ" 

  Τμήμα 3: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝ.  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ     
  

Α/Α          ΕΙΔΟΣ  Μον. Μέτρ. Ποσότητα 
Τιμή μον. 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Δαπάνη              
χωρίς ΦΠΑ 

1 

Φρέσκο γάλα πλήρες σε λιπαρά (3,55%  με μέγιστη 
απόκλιση 0,5%) ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 
(1,55 %  με μέγιστη απόκλιση 0,5%), όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

λίτρα 16.720 1,00 16.720,00 

Κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                            
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του Τμήματος 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 16.720,00 

 Φ.Π.Α. 13% 2.173,60 

Σύνολο με Φ.Π.Α. Τμήματος  Ι 3 18.893,60 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ  Ι΄ 305.778,00 

 

 

Οι τιμές προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς ή με βάση τις περσινές τιμές αντίστοιχου είδους, ή από τα ισχύοντα δελτία 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  για όσα είδη 

τελούν σε καθεστώς διατίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.3438/2006 . 
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
1. ΤΡΟΦΙΜΑ Κ.Α. 15-6481.0001 

      

ΕΙΔΗ CPV 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ              
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ                  
ΦΠΑ ΑΝΑ 
ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ         
ΜΕ ΦΠΑ 13% 24% 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

15 11 00 00-
2 

Α   50.000,00 6.500,00 0,00 50.000,00 50.000,00 6.500,00 56.500,00 
15 11 20 00-

6 

ΚΑΤΕΨ. ΕΙΔΗ 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

15220000-6 Β   32.000,00 4.160,00 0,00 32.000,00 32.000,00 4.160,00 36.160,00 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ                                  
& 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

15 81 11 00-
7 

Γ 
1 13.600,00 1.768,00 0,00 13.600,00 

24.723,00 3.214,00 27.937,00 
15 81 20 00-

3 
2 11.123,00 1.446,00 0,00 11.123,00 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟ 
ΠΩΛΕΙΟΥ 

15 30 00 00-
1 

Δ   70.000,00 9.100,00 0,00 70.000,00 70.000,00 9.100,00 79.100,00 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
15 80 00 00-

6 
Ε 

1 
114.000,00 14.820,00 0,00 

131.220,00 

137.245,00 20.379,00 157.624,00 
17.220,00 0,00 4.132,80 

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

39 22 21 00-
5 

2 
180,00 23,40 0,00 

6.025,00 
5.845,00 0,00 1.402,80 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
15 41 11 10-

6 
Ζ   28.000,00 3.640,00 0,00 28.000,00 28.000,00 3.640,00 31.640,00 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

15 33 11 70-
9 

Η   2.500,00 325,00 0,00 2.500,00 2.500,00 325,00 2.825,00 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
15 98 20 00-

5 
Θ   10.000,00 0,00 2.400,00 10.000,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: 354.468,00 41.782,40 7.935,60 354.468,00 354.468,00 49.718,00 404.186,00 
        

   
        

2.  ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ     Κ.Α.   20-6063.0001           

ΦΟΡΕΑΣ CPV 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΔΑΠΑΝΗ               
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ              
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ                  
ΦΠΑ ΑΝΑ 
ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ         
ΜΕ ΦΠΑ 13% 24% 

ΔΗΜΟΣ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

15 51 11 00-
4 

Ι 

1 240.240,00 31.231,20 0,00 240.240,00 

270.600,00 35.178,00 305.778,00 
    Κ.Α. 70.04-6063.0001     

Α/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 51 11 00-

4 

2 13.640,00 1.773,20 0,00 13.640,00 

Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3 16.720,00 2.173,60 0,00 16.720,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ: 270.600,00 35.178,00 0,00 270.600,00 270.600,00 35.178,00 305.778,00 

3.  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΤΡΟΦΙΜΑ + ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ       

      
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 625.068,00 

      
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 84.896,00 

      
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 709.964,00 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Συντάξασα 

 
 
 

Εξάρχου Μαρίκα 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  

 
 

 
Σιακαβάρας Ιωάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις 

ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης 

απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας.  

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

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

       Ενδεικτικά ισχύουν (όπως ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί): 

 Το Π.Δ. 79/2007 (Φ.Ε.Κ. 95/Α/2007) & το Π.Δ. 8/2012 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/2012) 

 Το Π.Δ. 23/2014 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/2014) 

 Ο Ν. 2741/28-9-1999 (Φ.Ε.Κ. 199 Α): «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»  

 Ο Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24 Α/9-2-2007): «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 
διατάξεις.»  

 Ο Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α/8-8-2013): Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με την Υπουργική απόφαση: Α2-718/2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 
Β/31-07-2014) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 

 Η υπουργική απόφαση: Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 Β/8-10-2012): «Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις 
σχετικές αντίστοιχες διευκρινιστικές μεταγενέστερα εκδοθείσες Υ.Α. και εγκυκλίους.  

 Ο Κανονισμός ΕΚ 1580/07 

Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευασμένων 
προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών 
θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα 
υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τους Υπεύθυνους κάθε τμήματος. Όλα 
τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Σε 
όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία, εκτός και εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες 
μετά τη παράδοση των προϊόντων . Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι 
εκάστοτε Αγορανομικές - Κτηνιατρικές – Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που κατά την παράδοσή τους 
πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανοιχτεί οι συσκευασίες τους και δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α:   Είδη Κρεοπωλείου 
 
ΤΜΗΜΑ   1:    ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 

5 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΝΩΠΑ 

 
-Να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό – λείο χωρίς 
οποιαδήποτε ξένη οσμή, σπασμένα κόκκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές, χωρίς 
εγκαύματα ψύξης, συσκευασμένο. 
-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 1,1-1,3 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 τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
Η μεταφορά τους στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά 
και απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 

2 ΚΙΜΑΣ 
ΜΟΣΧΟΥ 

 -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 κρεωσκοπικό 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 τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

3 
6 

ΚΡΕΑΣ 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 

 

 -Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας (μπούτι ή σπάλα), 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, 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. 
-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. 
 

4 ΚΡΕΑΣ 
ΧΟΙΡΙΝΟ 

 -Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας (μπούτι), 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 
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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, 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. 
-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. 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β:     Κατεψυγμένα είδη Ιχθυοπωλείου 
ΤΜΗΜΑ  1:      ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 
 

Βακαλάος 
φέτα    Νο 2 

(χύμα) 

 -Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας (χύμα, εκτός από την 
Πέρκα, που θα είναι συσκεασμένη),  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. 
-Τα ψάρια θα παραδίδονται  από τον προμηθευτή  συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία 
(κάλυψη με πλαστικό φύλλο (Α) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (Β), 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 

Πέρκα 
φιλέτο 

σε συσκευασία 
 

3 
Γλώσσα φιλέτο 

(χύμα) 

4 
Κοκκινόψαρο 

(χύμα) 

5 
Σφυρίδα   

(χύμα) 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ:     Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστείου 
ΤΜΗΜΑ 1:     ΑΡΤΟΣ   -   ΠΑΙΔΙΚΟΙ   ΣΤΑΘΜΟΙ 
 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1   ΑΡΤΟ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

 

350 
gr 

-Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα σε φρατζόλα, λευκό, 350 gr. 
-Θα παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας 
-Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια 350 gr , που να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της 
διάθεσης 
-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 
-Το αρτοπαρασκεύασμα 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 η την απόκρυψη της τυχόν 
ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων. 
-Το ψωμί που προσκομίζεται  για τις δομές του Δήμου θα είναι Φ Ρ Ε Σ Κ Ο . 
-Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα, τα 
οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
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ΤΜΗΜΑ 2:    ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
1 Λαζαράκια  100 

gr 
-Τα είδη ζαχαροπλαστικής 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. 
 

2 Κουλουράκια 
διάφορα 

 

3 Τσουρέκια ατομικά  

4 Μελομακάρονα  

5 Βασιλόπιτες  

6 Κουραμπιέδες  

7 Γλυκά τυλιχτά  

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ:  Είδη Οπωρολαχανοπωλείου 
ΤΜΗΜΑ  1:    ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  (1-37) 
 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Φρούτα 
και 

λαχανικά 

 -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. 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε:  Είδη Παντοπωλείου 
ΤΜΗΜΑ 1:    ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΑΠΗ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Αλάτι 
 

1kg - Ψιλό, προϊόν προερχόμενο  από εξάτμιση, του θαλασσινού νερού στις, 
αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. 
Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να 
εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους. όρους του 
άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
-  Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία του 1 kg. 

2 Αλεύρι                     
τύπου φαρίνα 

500 gr - 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 πληρεί τους  όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς  και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-  Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr. , στην οποία θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

3 Αλεύρι 
μαλακό 

1 kg -  Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληρεί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
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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. 

4 Άνθος Αραβοσίτου 160 gr - 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.                                                                                                                                                                                                  

5 Αυγά Τεμ. - Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά 
χωρίσματα. 
-Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ κατηγορίας βάσει ποιότητας και 
βάσει βάρους κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ) , επίσης 
θα είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του 
Δήμου.  
- Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα.  
Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και 
αμετακίνητος.  
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, 
απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.  
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς 
χωρίς εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων 
σωμάτων. 
 Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση.  
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές.  
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο.  
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως. 
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις: 
 -Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό 
αριθμό παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής.  
-Επί της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου 
συσκευασίας για τη χώρα μας GR, η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία 
βάρους, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως 
και συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα 
της κατηγορίας Α΄σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. 
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία 
συσκευασίας. 
 - Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους 
όρους της κείμενης Υγειονομικής νομοθεσίας 
«Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ».  
 - Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός 

 
6 

 
Βανίλιες                      
άρωμα 

 
Συσκ. 4 τεμ 

- Φιαλίδια βανίλιας σε σκόνη , βάρους 3 γραμ. ανά τεμάχιο, να πληροί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.       
 - Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 4 τεμαχίων.   
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
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7 

 
Γάλα πλήρες εβαπορέ 

 
400 gr 

- Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 400 γραμμαρίων με 
περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ ( Στερεό Υπόλειμμα Άνευ 
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.  
- Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να 
έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 2/46 Ε.Ε.  

8 Γάλα φρέσκο 1 λίτρο - Το γάλα πρέπει να είναι λευκό γάλα αγελάδας 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%. Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% 
πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας.  
- 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 πληρεί 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. 

9 Γαλατάκια μερίδες Συσκ. 10τεμ - Γάλα σε μερίδες συσκευασία 10 τεμαχίων άριστης ποιότητας με 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου 

10 Γαρύφαλλο  10 gr -  Γαρύφαλλο σκόνη ή σπυρί 
- Συσκευασία 10 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

11 Γιαούρτι στραγγιστό 
πλήρες 

200 gr -  Γιαούρτι στραγγιστό Αγελάδος με 4% λιπαρά. 
- Πλήρες ή κατά περίπτωση ημιαποβουτυρωμένο, χαρακτηρίζεται το 
προϊόν , το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο 
νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και 
προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης, που προκαλεί ειδική  
γι΄ αυτό ζύμωση. 
- Τυποποιημένη συσκευασία 200 gr, όπου θα αναγράφεται η 
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ημερομηνία λήξης - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

12 Γλυκό κεράσι   453 ml - Γλυκό κεράσι  
-  Τυποποιημένη συσκευασία 453 ml  
 - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

13  Δάφνη  10 gr -Δάφνη σε φύλα  
- Συσκευασία 10 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

14 Δυόσμος  30 gr -  Δυόσμος τριμμένος 
 - Συσκευασία 30 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

15 Ελιές μαύρες  χωρίς 
κουκούτσι 

1 kg -  Ελιές μαύρες καλαμών χωρίς κουκούτσι, σε άλμη, Α΄ ποιότητας. 
- Συσκευασία 1 kg. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

16 Ζάχαρη άχνη  500 gr - Είδος ζάχαρης με πολύ λεπτούς κόκκους. 
- Συσκευασία 500 gr. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

17 Ζάχαρη  1 kg -  Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική. 
- Χάρτινη συσκευασία 1 kg 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

18 Ζαχαρίνες  τεμ -Πλαστική συσκευασία 100 τεμ. με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

19 Κακάο  125 gr - Κακάο με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα  
-Συσκευασία 125 gr, αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης   
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

20 Κανέλλα ξύλο  50 gr - Κανέλα άκοπη. 
- Συσκευασία 50 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

21 Κέικ  διάφορα 300 gr - Τα κέικ  θα είναι άριστης ποιότητας, ατομικά και φρέσκα, βάρους 300 
gr, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών.  

22 Καφές Ελληνικός 1 kg - Φρεσκοκομμένος σε συσκευασία κιλού 

23 Καφές φίλτρου   500 gr - Καφές σε αναλλοίωτη συσκευασία 500 gr. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

24 Καφές (Νες καφέ) 200 gr - Καφές σε αναλλοίωτη συσκευασία 200 gr. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

25 Κέτσαπ   500 gr - Συσκευασία γυάλινη ή πλαστική, 500 gr πρόσφατης παραγωγής με 
αναγραφόμενα όλα τα συστατικά στοιχεία και ημερομηνία λήξης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

26 Κονιάκ   700 ml - Αλκοολούχο ποτό 3A  
-Γυάλινη συσκευασία 700 ml  

27 Κόρν – φλάουερ   200 gr - Άμυλο Αραβοσίτου 
- Συσκευασία 200 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

28 Κόρν – φλέικς  
Δημητριακά 

375 gr -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι). 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 375 gr, με ημερομηνία 
λήξης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

29 Κουλούρια kg Τα κουλούρια θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά 
και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών.  

30 Κριθαράκι   500 gr -Να είναι Α΄ ποιότητας. 
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. 
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
-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 

31 Κρουασάν 70 gr -Κρουασάν ατομικό απλό ή με γέμιση, βάρος 70 gr. 

32 Κύμινο  50 gr -Κύμινο τριμμένο 
-Συσκευασία 50 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
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33 Λουκούμια 1 kg -Να είναι Α΄ ποιότητας, φρέσκα 

34 Μαγιά στιγμής συσκ. 3 τμχ. 
3Χ8 gr 

-Συσκευασμένη, με τις απαραίτητες ενδείξεις. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

35 Μακαρόνια   500 gr -Διάφορα ζυμαρικά (Λαζάνια ψιλά, μακαρόνια, κριθαράκι, χυλοπίτες, 
φιδές κλπ) 
-Να είναι Α’  ποιότητας 
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. 
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
-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 

36 Μαργαρίνη   250 gr -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 κύπελλο 250 gr με ημερομηνία παραγωγής και λήξης  
- 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 

37 
 

Μαρμελάδα  380 gr -Η μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α΄ ποιότητας 
και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. 
-Συσκευασία 380 gr. με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
-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 

38 Μέλι   +- 900 gr -Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό και να πληροί 
τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές & 
Υγειονομικές Διατάξεις 
-Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται 
στην ετικέτα συσκευασίας. 
- Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα, ή μεταλλικά ή άλλα 
κατάλληλα δοχεία  + -  900 gr,  εγκεκριμένα για διατήρηση τροφίμων, 
με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

39 Μερέντα   1kg -Πραλίνα φουντουκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι , κακάο 
και γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη 1 kg. 
-Nα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις 
Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος . 

40 Μοσχοκάρυδο 10 gr -Μοσχοκάρυδο τριμμένο  
- Συσκευασία φάκ. 10 gr 

41 Μουστάρδα 500 gr - Συσκευασία γυάλινη ή πλαστική, 500 gr πρόσφατης παραγωγής με 
αναγραφόμενα όλα τα συστατικά στοιχεία και ημερομηνία λήξης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

42 Μπαχάρι   50 gr -Μπαχάρι σπυρί 
-Συσκευασία 50 gr  

43 Μπέικιν – πάουντερ 20 gr - Διογκωτικό υλικό σε σκόνη 
-Συσκευασία αεροστεγής 20 gr, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
 - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

44 Μπεσαμέλ +- 170 gr -Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

45 Μπισκότα τύπου 
Μιράντα 

+ - 250 gr - Μπισκότα τύπου Μιράντα 
- Συσκευασία + - 250 gr 
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46 Μπισκότα γεμιστά + - 200 gr -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες. 
-Συσκευασία + - 200 gr, αεροστεγής με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης 

47 Ντομάτα τύπου 
Πουμαρό 

500 gr -Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και 
αλάτι και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-Συσκευασία 500 gr χάρτινη, το άνοιγμα της οποίας δεν απαιτεί 
ανοιχτήρι. 
-Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής με ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 

48 Ξύδι + - 400 gr -Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα 
ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-Συσκευασία σε πλαστική φιάλη + - 400 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

49 Πάριζα σε φέτες 1kg - Να είναι Α΄ ποιότητας,  να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος, να είναι  φρέσκο και εύγεστο  . 
- 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. 

50 Πιπέρι  100 gr -Πιπέρι μαύρο τριμμένο ή σε κόκκους  
-Συσκευασία 100 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

51 Πιπέρι μαύρο χοντρό 
τριμ.  

500 gr -Πιπέρι μαύρο χοντρό τριμμένο  
-Συσκευασία 250 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

52 Πουρές Πατάτας   250gr -Πουρές Πατάτας  
-Συσκευασία 250 γρ. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

53 Ρεβύθια 
αποφλοιωμένα   

500 γρ -Ρεβίθια αποφλοιωμένα  
-Συσκευασία 500 γρ. 

54 Ρίγανη   1 kg -Ρίγανη από αποξηραμένα φύλλα τριμμένη. 
-Συσκευασία 1 kg 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

55, 
56 

Ρύζι     1 kg -Να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, μπόνετ, κίτρινο, κ.λ.π.) 
-Αεροστεγής συσκευασία 1 kg, με ένδειξη της 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  

57 Σάλτσα πηχτή 410 gr -Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους 
χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού 
αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις , να έχει 
πολτώδη και ομοιογενή σύσταση χρώμα ερυθρό και να είναι 
πρόσφατης παραγωγής τελευταίας εσοδείας.  
-Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία συσκευασίας και η ημερομηνία 
λήξης. 

58 Σφολιάτα  500 gr -Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής κατασκευής με 
αναγραφόμενες προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης 
-Συσκευασία 500 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

59 Σφολιατάκια 500 gr .-Προϊόν κατεψυγμένο αρίστης ποιότητος, αποδεδειγμένα ευρείας   
κατανάλωσης, τυποποιημένο σε συσκευασία 500 γρ.  



Προμήθεια  τροφίμων, για τις ανάγκες των δομών του Δήμου   και   φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες  
του  εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και των καθαριστριών σχολικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ.  

«Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση Δήμου Τρικκαίων», για τα έτη  2020 - 2021» 

 

ΠΡΟΫΠ:  709.964 € με το  ΦΠΑ 

 

 26 

- Εξωτερικά στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται η προέλευση, 
η ημερομηνία κατάψυξης και η ημερομηνία λήξης. 

60 Τραχανάς 
 γλυκός ή ξινός  

1 kg -Ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι και γάλα αγελάδας, με σχήμα 
κοκκώδες και ακανόνιστο. 
-Η συσκευασία να είναι αεροστ3εγής του 1 κιλού και να αναγράφεται η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

61 Τσάι βουνού 50 gr -Αποξηραμένο τσάι σε ματσάκια 
-Συσκευασία σε σακούλα 

62 Τσάι  100 τεμ. -Τσάι αρίστης ποιότητος τυποποιημένο σε φακελάκια,  σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων. 
-Εξωτερικά στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα 
προέλευσης και η ημερομηνία λήξης . 

63 Τυρί κίτρινο μαλακό  
τύπου Γκούντα 

500 gr - 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. 

64 Τυρί Κασέρι ΠΟΠ  250 gr - Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από πρόβειο ή αιγοπρόβειο 
γάλα, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι 
ημίσκληρο και εύγεστο  και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση, 
τουλάχιστον 3 μηνών. 
- Να είναι ΠΟΠ,  
- 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. 

65 Τυρί κίτρινο σκληρό 500 gr - Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα, να 
μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι σκληρό και 
εύγεστο  και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση, τουλάχιστον 3 μηνών. 
- 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. 

66 Τυρί φέτα ελληνική 500 gr - Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα. 
- 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 τάπερ με γάρο. 
- 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. 
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67 Φακές  500 gr -Να είναι Α΄ ποιότητας (ψιλές ή χονδρές) 
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- 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. 

68 Φασόλια   500 gr -Να είναι Α΄ ποιότητας (ψιλά, μέτρια, γίγαντες) 
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- 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 

69 Φασόλια  
Μαυρομάτικα 

500 gr -Να είναι Α΄ ποιότητας  
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- 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. 

70 Φιλέτο γαλοπούλας 
βραστό σε φέτες 

1 kg - Να είναι Α΄ ποιότητας,  να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος να είναι φρέσκο και εύγεστο. 
- 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. 

71 Φρυγανιά   
τρίμμα 

180 gr -Φρυγανιά τριμμένη 
-Αεροστεγής συσκευασία 180 gr με ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

72 Φρυγανιές  2 Χ 125 gr -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (σίτο). 
-Τυποποιημένη συσκευασία  ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και 
με τρίμματα, με ημερομηνία λήξης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

73 Φυσικός χυμός 
φρούτων 

250 ml - φυσικός χυμός φρούτων σε συσκευασία ατομική χάρτινη 250 ml, 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην 
ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή 
μείγμα αυτών των συστατικών. 
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 
 - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα  

74 Φυσικός χυμός 
Φρούτων 

1 λίτρο -Φυσικός χυμός διαφόρων φρούτων σε συσκευασία  χάρτινη τύπου 
tetrapack 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. 
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

75 Φυσικός χυμός 
Φρούτων 

(3 γεύσεις) 

1 λίτρο - Φυσικός χυμός διαφόρων φρούτων ανάμικτος (3 γεύσεις) σε 
συσκευασία  χάρτινη τύπου tetrapack 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. 
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκεασίας και λήξης. 

76 Φυτική μαργαρίνη   250 gr -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 κύπελλο 250 gr με ημερομηνία παραγωγής και λήξης  
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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 

77 Χαμομήλι Συσκ. 10 
φακελίσκων 

-Χαμομήλι αρίστης ποιότητος τυποποιημένο σε φακελάκια,  σε 
συσκευασία των 10 τεμαχίων. 
-Εξωτερικά στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα 
προέλευσης και η ημερομηνία λήξης . 

78, 
79 

Χυλοπίτες ή 
Χυλοπιτάκι 

500 gr -Zυμαρικό 
-Να είναι Α’  ποιότητας 
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. 
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

80 Χυμός λεμονιού    
+ - 350 gr 

-Ο χυμός λεμονιού να έχει φυσιολογικό χρώμα αναλλοίωτο σε νόμιμες 
προδιαγραφές  και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-Συσκευασία σε πλαστική φιάλη + - 350 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

81 Ψωμί για τοστ  σίτου + - 700 gr -Να είναι πρόσφατης παραγωγής, καλά ψημένο, σε άριστη συσκευασία 
με ημερομηνία λήξης σε συσκ. + - 700 gr. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

82 Ψωμί για τοστ                 
ολικής άλεσης 

+ - 500 gr -Να είναι πρόσφατης παραγωγής, καλά ψημένο, σε άριστη συσκευασία 
με ημερομηνία λήξης σε συσκ. + - 500 gr. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

 Λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου 

83 Αλουμινόχαρτο  30 μέτρα 
-Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία 30 m , αρίστης ποιότητας 

84 
Αντικολλητικό χαρτί 
ψησίματος  

8 μέρα 
Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε συσκευασία 8 μέτρων, αρίστης 
ποιότητας 

85 
 

Διαφανής μεμβράνη 
τροφίμων  

30 μέτρα 
Διαφανής μεμβράνη τροφίμων σε συσκευασία 30 μέτρων, αρίστης 
ποιότητας 

86 
 

Εντομοκτόνα (Αεροζόλ) 
για έρποντα  

 
330 ml 

-Εντομοκτόνα (Αεροζόλ) 

-Άοσμα, ασφαλή για εσωτερικούς χώρους. 

-Eγκεκριμένα από τον αρμόδιο φορέα 
87 

 
Εντομοκτόνα (Αεροζόλ) 
για ιπτάμενα  

 
330 ml 

88 
 

Καλαμάκια σπαστά 
πλαστικά  

100 τεμ. 
- Καλαμάκια σπαστά 
- Συσκευασία 100 τεμ. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

89 
 

Καμινέτο απλό μικρό 
Τεμ. 

- Καμινέτο απλό πλαστικό μικρό. 

90 
Κουταλάκια μιας 
χρήσης μικρά  

 100 τεμ. -Πλαστικά κουταλάκια μιας χρήσης μικρά 
-Συσκευασία 100 τεμ.  

91 

Λεμονάδες 1 ½ λίτρο -Λεμονάδα με ή χωρίς ανθρακικό, με φυσικά αρώματα λεμονιού, χωρίς 
χρωστικές ουσίες,  σε συσκευασία πλαστική 1 ½ λίτρου 
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.  

92 Μωρομάντηλα  
+ -  72 τεμ. -Μωρομάντηλα αρίστης ποιότητας 

-συσκ. + - 72 τεμαχίων 

93 Οδοντογλυφίδες 
+ - 100 τεμ - Οδοντογλυφίδες σε συσκευασία των + - 100 τεμ.  

94 
Οινόπνευμα μπλε 
(φωτιστικό)  

+ - 425 ml -Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93 βαθμών 
-συσκευασία + - 425 ml 

95 
Πιάτα μιας χρήσης 
μεγάλα  

20 τεμ. -Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης μεγάλα  
-Συσκευασία 20 τεμ.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
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96 
Πιάτα μιας χρήσης 
μεσαία  

 20 τεμ. -Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης μεσαία  
-Συσκευασία 20 τεμ.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

97 
Πιρουνάκια μιας 
χρήσης μικρά  

 100 τεμ. -Πλαστικά κουταλάκια μιας χρήσης μικρά 
-Συσκευασία 100 τεμ.  

98 
Πορτοκαλάδες 1 ½ λίτρο -Μη αλκοολούχο αναψυκτικό, σε συσκευασία πλαστική 1 ½ λίτρου 

- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.  

99 
Ποτήρια μιας χρήσης 
μεγάλα  

  50 τεμ. -Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης μεγάλα (250 ml) 
-Συσκευασία 50 τεμ.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

100 
Ποτήρια μιας χρήσης 
μεσαία 

  50 τεμ. -Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης μεσαία 
-Συσκευασία 50 τεμ.  

101 
Ποτήρια μιας χρήσης 
μικρά   

 50 τεμ. -Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης μικρά 
-Συσκευασία 50 τεμ.  

102 
Σακούλες τροφίμων 
μεγάλες  + -  28Χ43  

 50 τεμ. 

-Σακούλες τροφίμων κατάλληλες, αρίστης ποιότητας 
-συσκευασία 50 τεμ. 

103 
Σακούλες τροφίμων 
μεσαίες  + -  28Χ33  

 50 τεμ. 

104 
Σακούλες τροφίμων 
μικρές  + - 15Χ24  

 50τεμ. 

105 

Σόδα φαγητού 300 gr -Σόδα φαγητού 
-Συσκευασία 300 gr σε βάζο 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

106 
Τραπεζομάντιλα μιας 
χρήσης   1Χ1,30  

+ -  100 τεμ. 

-Τραπεζομάντιλα μιας χρήσης τύπου εστιατορίου με μεμβράνη 
-Συσκευασία  + - 100 τεμ.  

107 
Τραπεζομάντιλα μιας 
χρήσης  1Χ1      

+ -  100 τεμ. 

108 
Φιαλάκια  
για μικρό καμινέτο 

190 gr - Φιαλάκια υγραερίου για μικρό καμινέτο 
- Βάρος 190 gr 

109 Φιάλη για πετρογκάζ 
10 kg - Φιάλη υγραερίου για πετρογκάζ 

- Βάρος 10 kg 

110 
Φιάλη για μεσαίο 
καμινέτο 

+ - 450 gr - Φιάλη υγραερίου για μεσαίο καμινέτο 
- Βάρος + - 450 gr 

111 
Φιάλη  για γκαζάκι 
Θεόφιλος 

 - Φιάλη υγραερίου για το συγκεκριμένο γκαζάκι Θεόφιλος 
 

112 Φίλτρα καφέ Νο 4   
40 τεμ. -Φίλτρα καφέ Νο 4. 

-Συσκευασία 40 τεμ. 

113 
Χαρτομάντιλα 
Αυτοκινήτου  

+ -  100 τεμ -Χαρτομάντιλα αυτοκινήτου, κατάλληλα για παιδιά 
-συσκευασία + - 100 τεμαχίων 

114 
Υγρά πανάκια 
χλωρίνης  

+ - 30 τεμ. -Υγρά πανάκια χλωρίνης 
-συσκευασία + - 30 τεμαχίων 

 

ΟΜΑΔΑ Ε:  Είδη Παντοπωλείου 
ΤΜΗΜΑ  2:   ΆΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 
Νερό 

εμφιαλωμένο 
1 ½ 

λίτρο 

-Νερό εμφιαλωμένο αρίστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, σε 
φιάλη του ενάμιση λίτρου. Εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται η προέλευση και η 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους. 

2 
Νερό 

εμφιαλωμένο 
½ 

λίτρο 

-Νερό εμφιαλωμένο αρίστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, σε 
φιάλη του ½  λίτρου. Εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται η προέλευση και η 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους. 

3 Αναψυκτικά 
1 ½ 

λίτρο 
-Μη αλκοολούχο αναψυκτικό, σε συσκευασία πλαστική 1 ½ λίτρου 
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 
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4 
Καραμέλες 

ζελέ μεγάλες 
1 kg 

-Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες και να πληρούν τους όρους το Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 1.000 gr., διάφορες γεύσεις, στις οποίες θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος  . 

5 
Καραμέλες 
ζελέ μικρές 

6 Καρύδια  -Καρύδια Α΄ ποιότητας με το κέλυφος. 

7 Ξυλοκέρατα 1 kg - Ξυλοκέρατα Α΄ ποιότητας, εύγεστα, χωρίς αλλοιώσεις στην υφή και στη γεύση. 

8 
Ποτήρια μιας 

χρήσης μεγάλα 
 50 
τεμ. 

-Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσεως 250-300ml 
- Συσκευασία 50 τεμαχίων  
-Υψος 10-12cm και διαμέτρου 7,2-7,7 περίπου  

9 Σοκολατάκια  1 kg 
-Να παράγονται από σοκολάτα γάλακτος με γέμιση πραλίνας. 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες του 1 kg, στις οποίες θα αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

10 
Σοκολατάκια 
αυγουλάκια 

1 kg 
-Να παράγονται από σοκολάτα γάλακτος . 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες του 1 kg, στις οποίες θα αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

11 
Σύκα 

αποξηραμένα    
Συσκ. 
250gr 

- Να είναι Α΄ ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις στην υφή και τη γεύση, αποξηραμένα σε 
συσκευασία των  250 gr 

 

ΟΜΑΔΑ   Ζ:  Ελαιόλαδο 
ΤΜΗΜΑ  1:  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Ελαιόλαδο 5 
λίτρα 

-Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο» 
-Να είναι  οξύτητας    0-1%   
-Συσκευασία μεταλλική 5  λίτρων, στην οποία θα αναφέρεται η ονομασίά, η κατηγορία, 
το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας και οι συνθήκες διατήρησης. 

 

ΟΜΑΔΑ  Η:  Κατεψυγμένα Λαχανικά 
ΤΜΗΜΑ  1:  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Φασολάκια 

 

 

1 kg -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 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 . 
-Τα είδη να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά 
κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

2 Αρακάς 
1 kg 

 

ΟΜΑΔΑ  Θ:   Είδη Αναψυκτικών 
ΤΜΗΜΑ  1:   ΚΑΠΗ, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
A/A  Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Πορτοκαλάδες 

κιβώτιο 
24 τεμ. 

από 
γυαλί 
250ml 

-Αναψυκτικά με ή χωρίς ανθρακικό, με φυσικά αρώματα, χωρίς χρωστικές 

ουσίες,  σε συσκευασία γυάλινη 250 ml 

- Να μεταφέρονται σε κιβώτιο των 24 τεμαχίων. 

-Στη συσκευασία να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και 

λήξης. 

2 Λεμονάδες 

3 Βυσσινάδες 

4 Σόδες 

5 Γκαζόζα  τύπου 7up 

6 Αναψυκτικό   τύπου cola 
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ΟΜΑΔΑ  Ι:  Φρέσκο Γάλα 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Φρέσκο γάλα 1 
λίτρου 

- Το γάλα πρέπει να είναι λευκό γάλα αγελάδας, 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 τους 6° C . Να περιέχει λίπος 3,5% με ειδικό βάρος τους 20° C 
1028g/l και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. Το γάλα πρέπει να περιέχει 
τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας.  

- Ενδέχεται να ζητηθεί και γάλα με λίπος 1,5% 

- 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 πληρεί 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. 

 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β 
του άρθρου 221 του Ν.4412/16,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.   

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 
208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν 
των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 
της κατ΄έφεση εξέτασης. 
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2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 10 
ημέρες από την παραλαβή τους.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 
με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι τυχόν εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

3.  Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προς παράδοση 
προϊόντων. 

Αναλυτικά : 

 Η μεταφορά των ειδών γίνεται στο χώρο των δομών και υπηρεσιών του Δήμου με καθαρά και 
απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να 
μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα  ψυγεία. 

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και ο ΕΦΕΤ. 

 Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο 
για τρόφιμα. 

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους 
ζητηθεί.  

 Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις 
ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων.  

 Η Επιτροπή παραλαβής έχει ως αντικείμενο: 

1. Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο 
προμηθευτής. 

2. Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία. 

3. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους 
τροφίμων. 

4. Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά. 

5. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1-3) η επιτροπή έχει το δικαίωμα 
απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Σε άλλη 
περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του 
προμηθευτή. 

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής για το αν 
τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα 
φορτηγά μεταφοράς των τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά 
με κάθε χορηγούμενο είδος. 

 Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί  εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον 
συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη 
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Διεύθυνση (τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας) 
προκειμένου να μη φέρει ευθύνη. 

 Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος τότε ο κάθε φορέας έχει το δικαίωμα να το 
αγοράζει (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται «δελτία αποστολής» ανά ομάδα ειδών, και στο τέλος κάθε μήνα θα 
εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια,  με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του 
αναδόχου. (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). Τα τιμολόγια  πώλησης για τα είδη, για τα οποία έχει 
δοθεί ποσοστό έκπτωσης, θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης Μέσης Λιανικής 
Τιμής πώλησης . 

 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Συσκευασία : Σε κατάλληλη για υγρά τρόφιμα συσκευασία του ενός λίτρου με βιδωτό πώμα σε 
πλαστικό  τελάρο των 20 τεμ. 

Τόπος 
Παράδοσης 

: 
Οι χώροι εργασίας των δικαιούχων, που θα ορίζονται από τις Υπηρεσίες των φορέων και  
στους οποίους θα εγκατασταθούν ειδικά ψυγεία με ευθύνη και δαπάνες του 
προμηθευτή. 

Ρυθμοί 
Παράδοσης 

: 
Η παράδοση θα γίνεται καθημερινά ή 2-3 φορές την εβδομάδα, στις πρώτες εργάσιμες 
ώρες κάθε ημέρας, ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους δικαιούχους. Η κάθε υπηρεσία 
θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή με τηλεομοιοτυπία. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που δεν 
δύναται να πραγματοποιήσει την παραγγελία, οφείλει εγγράφως να ενημερώσει την Υπηρεσία, 
αναφέροντας τους λόγους, το αργότερο μία ημέρα μετά την παραγγελία. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί γάλα σε ποσότητα, που οι φορείς θα του ορίζουν κάθε φορά. 
Το γάλα θα παραδίδεται στους καθορισμένους τόπους από  7:00 έως  10:00 π.μ. το αργότερο, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός επισήμων αργιών. Οι Υπηρεσίες θα έχουν δικαίωμα αλλαγής της ώρας 
παράδοσης (πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών τους. Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με ειδικά, για τρόφιμα, μεταφορικά μέσα του 
προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. 

 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή προσκομίσει μικρότερη 
ποσότητα, τότε ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε 
βάρος του προμηθευτή. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Συντάξασα 

 
 
 

Εξάρχου Μαρίκα 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  

 
 
 

Σιακαβάρας Ιωάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Α/Α ΔΟΜΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΜΗΣ 

1 Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Τρικκαίων 
Σκουφά   3 - Τρίκαλα                             
Περιοχή Δικαστηρίων 

24310-28135 Κούτσια Αγορή 

2 Β΄ Βρεφονηπιακός  σταθμός Τρικκαίων 
Πάροδος Καλαμπάκας Όπισθεν 5

ου
 

Γυμνασίου 
24310-28494 Βλάχου Σταματία 

3 Γ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Τρικκαίων 
Διογένους 11 -                                             

Αγία Μονή Τρίκαλα   
24310-20935 Μπάρδα Μαρία 

4 Δ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Τρικκαίων 
Παλαιολόγου 24 - Τρίκαλα                 

Περιοχή Μπάρας 
24310-31782 Βουτυρέα Ευαγγελία 

5 ΣΤ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Τρικκαίων 
Εργατικές κατοικίες Πύργου  - 

Τρίκαλα 
24310-20184 Δημητρίου Ελένη 

6 Ζ΄ Βρεφονηπιακός  σταθμός Τρικκαίων 
Μυροφύλλου 10 Σεισμόπληκτα - 

Τρίκαλα 
24310-39878 Μπαμπάνη Αλεξάνδρα 

7  Παιδικός σταθμός Φαλώρειας Διαλεκτό 24310-86471 Καμίλη Μαρίκα            

8  Παιδικός σταθμός Παραληθαίων Ρίζωμα 24310-96722 Βαρσάνη Μαριάννα 

9  Παιδικός σταθμός Παληοκάστρου Παλαιόπυργος 24310-87041 
Κωσταρέλου 
Αικατερίνη 

10  Παιδικός σταθμός Εστιαιώτιδας Μεγαλοχώρι 24310-55104 Ζαφόλια Μαρία 

11  Παιδικός σταθμός Μεγ. Καλυβίων Μεγάλα Καλύβια 24310-43116 Αρδανιώτη Αλεξάνδρα 

12 Α΄ Κ.Α.Π.Η. Τρικκαίων Ομήρου  6 24310-36900 Λαγού Κων/να 

13 Β΄ Κ.Α.Π.Η. Τρικκαίων Σεισμόπληκτα 24310-76615 Κακαράντζα Ελένη 

14 Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Τρικκαίων Πάρκο Ματσόπουλου 24310-76616 Πελεκάνη Σιδηρούλα 

15 Δ΄ Κ.Α.Π.Η. Τρικκαίων Δεληλίγκα  13 24310-70430 Κασσοπούλου Σοφία 

16 Ε΄ Κ.Α.Π.Η. Τρικκαίων Θεοδοσοπούλου   18 24310-24006 Αντωνίου  Ευαγγελία 

17 ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. Τρικκαίων Καλαμπάκας 28 6979.492. 690 Μέμτσα Ιωάννα 

1 ΚΗΦΗ «ΤΡΙΚΚΗ Τρικκαίων 
Τέρμα Μυροφύλλου (συν. Αγ. 

Οικουμενείου –  Σεισμόπληκτα ) 
24310-75551 Παδιού Χριστίνα 

2 ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Τρικκαίων 
Πλαστήρα & Αργοναυτών  (συν. 

Μπάρας), Τρίκαλα 
24310-75110 Ίτσιου Ανθή 

3 
Βρεφικός Σταθμός  

«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» 
Τρικκαίων Διογένους 11, Αγία Μονή, Τρίκαλα 24310-29550 Αναστασία Νταούλα 

4 
Βρεφικός Σταθμος 

«ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ» 
Τρικκαίων 

Τέρμα Μυροφύλλου (συν. Αγ. 
Οικουμενείου –     Σεισμόπληκτα ), 

Τρίκαλα 
24310-74848 Καλλιόπη Τασιοπούλου 

5 
Παιδικός Σταθμός «ΟΥΡΑΝΙΟ 

ΤΟΞΟ» 
Κόζιακα Πρίνος Τρικάλων 24310-93150 Αικατερίνη Πλάκα 

6 
Παιδικός Σταθμός 

«ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» 
Καλλιδένδρου Βαλτινό Τρικάλων 24310-94575 Κωνσταντίνα Μπάλτου 

 

 

 



Προμήθεια  τροφίμων, για τις ανάγκες των δομών του Δήμου   και   φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες  
του  εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και των καθαριστριών σχολικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ.  

«Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση Δήμου Τρικκαίων», για τα έτη  2020 - 2021» 

 

ΠΡΟΫΠ:  709.964 € με το  ΦΠΑ 

 

 35 

 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

1 
Καθαριότητας – 

Περιβάλλοντος & Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ -  ΚΗΠΑΚΙ ΣΑΡΑΓΙΩΝ 

24310-76611 
 Τζιμόπουλος Παναγιώτης 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 Μπανάσιος Ευάγγελος 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΗΠΑΚΙ ΣΑΡΑΓΙΩΝ 24310 - 76618 Κίτσιου Ευφροσύνη 

2 Κοινωνικής Μέριμνας  ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5 - ΤΡΙΚΑΛΑ 24310-63211 Δήμου Όλγα 

3 
Παιδείας - Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -   ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 8 24313-53511 Πουλιανίτη Βασιλική 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

4 Α/θμια Εκπαίδευση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -   ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 8 24313-53511 Πουλιανίτη Βασιλική 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

5 Β/θμια Εκπαίδευση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -   ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 8 24313-53511 Πουλιανίτη Βασιλική 

 


