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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και η προμήθεια 

τροφίμων ήτοι γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοπωλείου, παντοπωλείου και για ελαιόλαδο για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του δήμου και των νομικών του προσώπων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Η 

διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 

καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους 

Δήμους». 

Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια ειδών για τους εξής φορείς: 

1. Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

2. ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 

3. ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 517.189,77€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 457.562,54€,  ΦΠΑ: 59.627,23€) και αντίστοιχα υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

1. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

2. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

3. Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

4. Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

5. Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

6. Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

7. Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

8. Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

9. Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

10. Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για τη συνολική ωστόσο 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Τμήματος».  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «τμήματος» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλο το τμήμα.  

Για το τμήμα 1: προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 

20% το οποίο αφορά ποσό 44.967,67€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.794,40€,  ΦΠΑ: 

5.173,27€) και θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύμβαση και σε οικονομική αξία για την 

κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον χρονικού διαστήματος ή σε αύξηση των ποσοτήτων πχ νέες προσλήψεις.  

Το δικαίωμα αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του 

Ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το 

κάθε τμήμα της ανάθεσης. Ειδικότερα για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, κριτήριο 

ανάθεσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης των αντίστοιχων 

ειδών, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, 

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού (ελαιόλαδο). 

Η προμήθεια των τροφίμων θα αφορά χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης ή όπως θα ορίσει ο 

κάθε φορέας ανάλογα με τις υπάρχουσες συμβάσεις τους. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

15511100-4 «Παστεριωμένο γάλα», 15542300-2 «Τυρί φέτα», 15544000-3 «Σκληρό τυρί», 15551300-8 «Γιαούρτι», 15811000-6 

«Προϊόντα άρτου», 15812000-3 «Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα», 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή 

προϊόντα», 39222100-5 «Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας» και 15411110-6 «Ελαιόλαδο». 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης με ποσό 420.869,74€ και τα νομικά 

πρόσωπα αυτού ήτοι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, με ποσό 23.627,85€ και την Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

(ΚΔΕΔΑΜ) με ποσό 72.692,18€. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 10.6063, 15.6063.01, 15.6063.02, 20.6063, 30.6063 και 35.6063 με περιγραφή 

τίτλου «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό», 15.6481.02 με περιγραφή τίτλου «Προμήθεια ειδών διαβίωσης 

και περίθαλψης απόρων κατοίκων», 15.6472.05 με περιγραφή τίτλου «Προμήθεια ειδών αθλητικών δραστηριοτήτων», σχετικές 

πιστώσεις των προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2022 έως και 2024 αντίστοιχα του δήμου.  

Αντίστοιχα, για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ θα βαρύνει τις Κ.Α. 10.6481.03 και 10.6481.05 και 10.6481.05 και 

για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση τις  Κ.Α. 64.08.83.11, 64.08.84.11 και 64.08.85.11 πιστώσεις των αντίστοιχων ετών 

Σημειώνεται ότι μετά την κατακυρωτική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, ο κάθε φορέας, Νομικό Πρόσωπο 

θα υπογράψει επιμέρους σύμβαση με τους αναδόχους για τις ποσότητες για τις οποίες έκαστος έχει αιτηθεί και θα ευθύνεται 

για την τήρηση των όρων, υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν 

όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το 

παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης, σε διάφορα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών του προσώπων και οι ποσότητες που αναφέρονται παρακάτω είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. 

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές 

σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 

II) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

Η ανάθεση αφορά την προμήθεια γάλακτος σε ημερήσια βάση για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων 

Μενεμένης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής. Οι 

ποσότητες αφορούν το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου που εργάζονται με σχέση εργασίας Δημοσίου Δίκαιου, Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου καθώς και του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί στο πρόγραμμά 

Κοινωφελούς Εργασίας. Επίσης αφορά τις σχολικές καθαρίστριες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (την παρ.1 του άρθρου 34 

του ν.4713/20 (ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020), το άρθρο 1 της υπ’ 50175/07-08-20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το πέμπτο άρθρο της 

από 22 Αυγούστου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ-161/Τεύχος Α/22-8-20) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Αναλυτικότερα η καταγραφή ανά υπηρεσία, σύμφωνα με την κατάσταση των δικαιούχων από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

–Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού του δήμου έχει ως εξής: 

Εργατοτεχνικό προσωπικό δήμου (μόνιμο+ Πρόγραμμα Απασχόλησης Κοινωφελούς χαρακτήρα) 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧ

ΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
(τεμ.) 

ΕΝΔΕΙΚΤ. 
ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤ. 
ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ/ 
ΕΤΟΣ 
(τμχ)  

Χάρτινη 

συσκευασία 

φρέσκου 

παστεριωμένου 

γάλακτος 1 

λίτρου 

CPV: 15511100-4 

Διοικητικό     10.6063 18 1 25 11 4.950 

Καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού 

20.6063 

110 1 25 11 30.250 

Τεχνική Υπηρεσία 

30.6063 
32 1 25 11 8.800 

Υπηρεσία Κήπων 

35.6063 
11 1 25 11 3.025 
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Κοινωφελής Εργασία 

15.6063.01 
130 1 22 8 22.880 

 
Σχολικές Καθαρίστριες 

15.6063.02 
52 1 25 10 13.000 

Σύνολο Δικαιούχων 404    82.905 

Ποσότητες για Δύο Έτη     165.810 

Δικαίωμα Προαίρεσης 20%     33.162 

Συνολική Ποσότητα     198.972 

 

Οι ποσότητες γάλακτος είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση την υπάρχουσα κατάσταση σε εργατοτεχνικό 

προσωπικό βάσει της σχετικής νομοθεσίας.  

Για την κάλυψη των ανωτέρω, χορήγηση επιπλέον ποσοτήτων ή για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον χρονικού 

διαστήματος σε περίπτωση παράτασης ή νέων προσλήψεων έχει υπολογισθεί το δικαίωμα προαίρεσης 20%. 

Το δικαίωμα αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του 

Ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η 

σύμβαση ή για να καλύψει της δαπάνης αύξησης των ποσοτήτων ανάλογα με τις  ανάγκες της υπηρεσίας 

 

Τμήμα 2: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό & για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-
ΚΑΠΗ 

Η ανάθεση αφορά την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με 

αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) και την με αριθμ. 40653/3-8-18 Εγκύκλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα 

«Παροχή γάλακτος στο προσωπικό των δημοτικών παιδικών σταθμών» καθώς και ως μέρος του πρωινού γεύματος των παιδιών 

που φιλοξενούνται τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ. 

Α/Α Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1. Χάρτινη συσκευασία φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος 1lt 

CPV: 15511100-4 
τεμάχιο 7.000 

 

Τμήμα 3: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 
Η ανάθεση αφορά την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων ως μέρος του πρωινού γεύματος που χορηγείται στα παιδιά των 

παιδικών σταθμών.  

Α/Α Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1. 
Τυρί Φέτα  

CPV: 15542300-2 
κιλό 560 

2. 
Κασέρι Π.Ο.Π σε μπαστούνι 

CPV: 15544000-3 
κιλό 200 

3. 
Γιαούρτι αγελάδας στραγγιστό 1kg 

CPV: 15551300-8 
τμχ 550 

 

Τμήμα 4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 
Η ανάθεση αφορά την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων ως μέρος του πρωινού γεύματος που χορηγείται στα παιδιά των 

παιδικών σταθμών.  

Α/Α Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1. 
Κασέρι Π.Ο.Π σε μπαστούνι 

CPV: 15544000-3 
κιλό 278 
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Τμήμα 5: Είδη Αρτοπωλείου και ζαχαροπλαστείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Η ανάθεση αφορά την προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, ζαχαροπλαστείου ως μέρος του πρωινού γεύματος που χορηγείται στα 

παιδιά των παιδικών σταθμών καθώς και των διαφορών εκδηλώσεων για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1. Άρτος 350 γρ κιλό 2.000 

2. Βασιλοπιτάκια-Τσουρέκια- -Κρουασάν ατομικά τμχ 42.400 

3. Βασιλόπιτες-Τσουρέκια κιλό 30 

4. Κεράσματα κιλό 30 

5. Κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης τμχ 50.400 

6. Πιτάκια διάφορα (τυρί-σπανάκι-λουκάνικο κλπ)-κρουασανάκια κιλό 40 

CPV: 15811000-6, 15812000-3 

 
Τμήμα 6: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

Η ανάθεση αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των διαφορών εκδηλώσεων (πολιτιστικές, κοινωνικές, 

αθλητικές κλπ) του δήμου. 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Συνολική 
Ποσότητα 

1. 4 Αναψυκτικό με ανθρακικό 1,5l τμχ 160 

2. 5 Αναψυκτικό με ανθρακικό 250ml (κουτί)  τμχ 600 

3. 9 Εμφιαλωμένο Νερό φυσικό μεταλλικό  0,5t (σε συσκ.24τμχ) τμχ 12.000 

4. 10 Εμφιαλωμένο Νερό φυσικό μεταλλικό 1,5lt (σε συσκ.6τμχ) τμχ 600 

5. 15 Καραμέλες ζελεδάκια σε συσκευασία 1kg τμχ 50 

6. 26 Πλαστικά Πιάτα  μιας χρήσεως 17εκ (μεσαία) σε συσκευασία 20τμχ συσκ 200 

7. 27 Πλαστικά Πιάτα  μιας χρήσεως 23εκ (μεγάλα) σε συσκευασία 20τμχ συσκ 200 

8. 29 Πλαστικά Ποτήρια μιας χρήσεως (250-270ml) σε συσκευασία 50τμχ συσκ 200 

9. 36 Φυσικός Χυμός σε διάφορες γεύσεις (250ml) τμχ 10.000 

10. 38 Χαρτοπετσέτες λευκές (πακέτο 100τμχ) τμχ 240 

CPV: 15000000-8, 39222100-5 

 
 
Τμήμα 7: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Η ανάθεση αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των διαφορών εκδηλώσεων για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Συνολική 
Ποσότητα 

1. 1 Αλάτι σακούλα 1000γρ τμχ 2 

2. 2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 kg τμχ 10 

3. 3 Αλουμινόχαρτο (επαγγελματικό) 100m τμχ 12 

4. 4 Αναψυκτικό με ανθρακικό 1,5l τμχ 80 

5. 5 Αναψυκτικό με ανθρακικό 250ml (κουτί)  τμχ 80 

6. 6 Αντικολλητικό χαρτί/Λαδόκολλα 10μετρα τμχ 10 

7. 11 Ζάχαρη κρυσταλλική (λευκή) 1 kg τμχ 100 

8. 12 Ζαχαρίνη σε sticks 500 τμχ τμχ 8 

9. 13 Κακάο 125 γρ τμχ 30 

10. 14 Καλαμάκια 100τμχ τμχ 10 

11. 16 Καφές ελληνικός 500gr τμχ 92 

12. 17 Καφές στιγμιαίος 200gr τμχ 16 

13. 19 Μαργαρίνη soft ½ κιλού τμχ 264 

14. 20 Μαρμελάδα 370γρ. τμχ 120 

15. 21 Μέλι 1 κιλού τμχ 120 

16. 22 Μπισκότα αλμυρά κρακερς 40γρ τμχ 60 

17. 23 Μπισκότα τύπου Μιράντα τμχ 20 
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18. 24 Ξύδι 400γρ. τμχ 640 

19. 25 Πλαστικά Κουτάλια μιας χρήσεως (20) συσκ 10 

20. 26 Πλαστικά Πιάτα  μιας χρήσεως 23εκ (μεγάλα) σε συσκευασία 20τμχ συσκ 10 

21. 27 Πλαστικά Πιάτα  μιας χρήσεως βαθιά σε συσκευασία 20τμχ συσκ 10 

22. 29 Πλαστικά Ποτήρια μιας χρήσεως (250-270ml) σε συσκευασία 50τμχ συσκ 60 

23. 32 Τσάι του βουνού 50gr τμχ 50 

24. 36 Φυσικός Χυμός σε διάφορες γεύσεις (250ml) τμχ 120 

25. 40 Ψωμί για τοστ, 700γρ. τμχ 260 

CPV: 15000000-8, 39222100-5 

 
 
Τμήμα 8: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μια Κοινωνική Δομή του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου μας. Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με σκοπό την ανακούφιση και στήριξη απόρων οικογενειών και 

μοναχικών ατόμων, μακροχρόνια ανέργων, ΑμεΑ, χρονίως πασχόντων και γενικότερα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που 

διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας, προσφέροντάς τους κάθε μήνα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και συμβάλλοντας στο μέτρο 

του δυνατού στην αξιοπρεπή διαβίωση των συνανθρώπων μας.  

Η ανάθεση αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου τα οποία θα δοθούν στους δικαιούχους, σε διάφορά χρονικά διαστήμα-

τα. 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Συνολική 
Ποσότητα 

1. 1 Αλάτι σακούλα 1000γρ τμχ 1.870 

2. 2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 kg τμχ 5.610 

3. 7 Αρακάς κατεψυγμένος 1 κιλού τμχ 1.399 

4. 8 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο, εβαπορέ σε συσκευασία 410gr τμχ 7.020 

5. 11 Ζάχαρη κρυσταλλική (λευκή) 1 kg τμχ 5.610 

6. 18 Κριθαράκι μεσαίου μεγέθους 500γρ τμχ 2.341 

7. 20 Μαρμελάδα 370γρ. τμχ 1.875 

8. 30 Ρεβίθια μέτρια 500γρ τμχ 2.800 

9 31 Ρύζι 1.000 γρ. Μπονετ τμχ 5.610 

10. 33 Φακές ψιλές 500γρ. τμχ 5.610 

11. 34 Φασολάκια κατεψυγμένα πλατιά 1 kg τμχ 1.400 

12. 35 Φασόλια ξερά μεσαίου μεγέθους 500γρ. τμχ 5.610 

13. 37 Χαλβάς 500gr τμχ 935 

14. 39 Χυμός τομάτας ελαφρά συμπυκνωμένος τμχ 7.020 

15. 41 Ψωμί για τοστ σε φέτες σταρένιο 340γρ. τμχ 3.100 

CPV: 15000000-8, 39222100-5 

 
Τμήμα 9: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου 

Α/Α Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Συνολική 

Ποσότητα 

1. 

Ελαιόλαδο Έξτρα παρθένο 1lt  

σε πλαστική φιάλη 
CPV: 15411110-6 

τμχ 7.200 

 

Τμήμα 10: Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

Α/Α Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Συνολική 

Ποσότητα 

1. 
Ελαιόλαδο Έξτρα παρθένο 5lt 
CPV: 15411110-6 

τμχ 130 
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ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788Β/87) όπως έχει τροποποιηθεί 

και τις υγειονομικές διατάξεις. 

Ειδικότερα ως προς τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας 

καθώς και οι προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) 

«Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες 

υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4235/14 (ΦΕΚ – 32 Α/11-2-2014): 

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 

των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Επιπλέον, κατά την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 79 και 80 της 

υπουργικής απόφασης με αριθμό 1100/87 (ΦΕΚ 788/31-12-87) «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών με σύστημα κινητών φύλλων» και όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί. 

 

Προμήθεια γάλακτος  

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος σε ημερήσια βάση 

για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, 

σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής  Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 

(ΦΕΚ 1323 Β/30-07-07), την Κ.Υ.Α. με αριθμό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-08), την με αριθμ. 40653/18 Εγκύκλιο από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, την με αριθμ.43726/19 ΚΥΑ (ΦΕΚ2208/Β/19) και την 87669/19 (ΦΕΚ 4584/Β/19).  

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, «Ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους 

παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. 

Η ανωτέρω ποσότητα γάλακτος παρέχεται και στους μουσικούς πνευστών οργάνων. 

Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού να χορηγήσουν 1 λίτρο φρέσκο γάλα, κατά τον ανωτέρω χρόνο, 

χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του κιτίου, ώστε να μην είναι 

εφικτή η περαιτέρω διάθεση 

Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού να χορηγήσουν ένα (1 ) λίτρο φρέσκο γάλα, ή μακράς διαρκείας 

ή τύπου εβαπορέ, ύστερα από απόφαση του οικείου Συμβουλίου θα καταβάλλεται η αξία αυτού σε χρήμα, με βάση την 

ισχύουσα, κάθε φορά, λιανική τιμή πώλησής του, στους δικαιούχους» 

 

Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία των 1000ml το οποίο θα 

παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου, δύναται να αφορά γάλα πλήρες 

(λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%). Επίσης, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές, όπως αυτές 

έχουν θεσπιστεί με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τον Ν.4254/14 Υποπαραγρ.ΣΤ8 έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

Το γάλα θα παράγεται σε εργοστάσιο παραγωγής γάλακτος, παραγωγικές μονάδες οι οποίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες 

κατά ISO 22000:2005 (συμμόρφωση με το HACCP) ενώ η μεταφορά του θα γίνεται καθημερινά σε φορτηγό ψυγείο, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  

 

Προμήθεια Γαλακτοκομικών προϊόντων 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να Α’ ποιότητας, να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από 

ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις και θα φέρουν τις 

απαραίτητες ενδείξεις όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11, 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ήτοι τύπος, κατηγορία 

τυριού, είδος γάλακτος από το οποίο παρασκευάστηκε, ελάχιστο ποσοστό λίπους (υπολογισμένο σε ξερή ουσία), μέγιστο 
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ποσοστό υγρασίας, ημερομηνία παραγωγής και ελάχιστης διατηρησημότητας, κωδικό μονάδος παραγωγής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

1. Τυρί Φέτα 

Τυρί Φέτα Α’ Ποιότητας όπου θα αναγράφεται στη συσκευασία του, υποχρεωτικά εκτός των άλλων, οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Α) Φέτα, β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) τυρί, δ) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού, ε) το βάρος του 

περιεχομένου στ) η ημερομηνία παραγωγής ζ) « Στοιχεία ελέγχου»: 1.Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε. 

2.Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας, 3. Ημερομηνία παραγωγής 

Αποκλείονται τα τρίμματα. 

Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να 

περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

 

2. Κασέρι Π.Ο.Π 

Κασέρι Α’ ποιότητας (αγελαδινό-πρόβειο) όπου θα αναγράφεται στη συσκευασία του, υποχρεωτικά εκτός των άλλων, οι 

ακόλουθες ενδείξεις: 

α) τυρί, β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού, γ) το βάρος του περιεχομένου δ) η ημερομηνία παραγωγής 

 

3. Γιαούρτι αγελαδινό πλήρες 240γρ 

Το γιαούρτι θα είναι στραγγιστό, από αγελαδινό γάλα, 3,85% λιπαρά πλήρες, σε συσκευασία του 1 κιλού. 

Ως πρώτη ύλη του γιαουρτιού χρησιμοποιείται το γάλα όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1308/2013 (Παράρτημα VII, 

Μέρος III, παράγραφος 1). 3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ολικά αφυδατωμένου γάλακτος ή παραγώγων του γάλακτος σε μορφή 

σκόνης  

 

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/ Β/31.12.1987) και την Κ.Υ.Α. 

αριθμ. 106/2016/ 5.8.2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  

Όλα τα είδη γαλακτοκομίας θα πρέπει να προέρχονται από εγκατάσταση παραγωγής που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας καθώς και να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (συμμόρφωση με το HACCP). 

 

Είδη αρτοπωλείου 

Για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων 

αρτοποιίας, τον τρόπο έψησης, συσκευασίας και διάθεσης των προϊόντων αυτών, καθώς και για τη διαδικασία του ελέγχου 

τους, απαιτείται η εναρμόνιση στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 

όπως ισχύει κάθε φορά και στις συναφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, 

γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά.  

Ο προμηθευόμενος άρτος, τα αρτοσκευάσματα και τα αρτοποιεία θα πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο 

Ν.3526/2007.  

Ο άρτος να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας, λευκός φρέσκος άρτος, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο, 

τύπου φραντζόλας ή καρβελιού 350-400 gr (καθαρό-ψημένο) και να έχει ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτός άρτος που έχουν παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες με ρύπους, παρασκευή με 

μειωμένα άλευρα, προσθήκη χρωστικών ή διογκωτικών υλών, ανωμαλίες φλόγωσης – χρωματισμού και αυξημένη υγρασία. 

Κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης 

Τα κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης θα πρέπει να  παρασκευάζονται και να διατίθενται σε βάρος 80 γραμμαρίων τουλάχιστον, 

κατά τεμάχιο. 

Κεράσματα: Παρασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
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Διάφορα πιτάκια: Σφολιατοειδή προϊόντα, παρασκευασμένα με φρέσκο βούτυρο και αγνά υλικά, χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών (με γέμιση τυρί, σπανάκι, λουκάνικο κλπ) 

Τσουρέκια-βασιλόπιτες-Κρουασάν-Κρουασανάκια: πέραν των πρώτων υλών που επιτρέπονται για την παρασκευή του άρτου,  

απαραίτητα συστατικά για την παρασκευή θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υπουργική απόφαση 

1100/1987 ΦΕΚ Β΄ 788) το γάλα, βούτυρο, αυγά, λιπαρές ύλες καθώς και υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια τουλάχιστον από τις 

φυσικές γλυκαντικές ύλες που προσδίδει σε αυτά γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση. 

Τα ατομικά τσουρεκάκια, βασιλοπιτάκια θα είναι βάρος περίπου 100 γραμ. ενώ τα κρουασάν θα έχουν βάρος περίπου 90gr. 

Τόσο ο άρτος όσο και τα αρτοπαρασκευάσματα θα είναι φρέσκα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών, από αγνά υλικά και 

κατάλληλα για κατανάλωση από τα μικρά παιδιά, νήπια των παιδικών σταθμών του δήμου. 

Η παράδοση από τον προμηθευτή θα γίνεται καθημερινά, σε ατομική ή μαζική συσκευασία σε κιβώτια που είναι 

κατασκευασμένα από υλικό κατάλληλο για επαφή με προϊόντα. 

Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιΐας με οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή 

τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων 

αυτών. 

 

Είδη παντοπωλείου 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, Κώδικας 

Τροφίμων και Ποτών (1100/87/ΦΕΚ 788/31-12-87) (Κ.Τ.Π) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, 

να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να 

αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως η οποία θα τουλάχιστον έξι μηνών πριν την παράδοση. 

Αλάτι σακούλα 1000γρ (1): Χλωριούχο νάτριο που προέρχεται είτε από την εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε 

από την επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλοτορυχείων. Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο (NaCl) να είναι 

τουλάχιστον 97%,  να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές 

ουσίες. 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. Η συσκευασία του να είναι σε σακούλα 

των 1.000 γρ. 

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, τύπου ΦΑΡΙΝΑ (2,3): Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου, βιομηχανικώς 

καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού. 

Αλουμινόχαρτο για επαγγελματική χρήση (4), ρολό πλάτους 30 εκ και μήκους 100μ. 

Αναψυκτικά (5,6): Αναψυκτικά με ανθρακικό χωρίς ζάχαρη με τουλάχιστον 8% συμπυκνωμένο χυμό (πορτοκαλάδα, λεμονάδα, 

τύπου κόλα κλπ) σε συσκευασίες του 1,5 λίτρου (πλαστικό μπουκάλι) και σε μεταλλικό κουτί (250 ml). 

Αντικολλητικό χαρτί, Λαδόκολλα (6) ψησίματος ρολό 10μέτρα 

Κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, Φασολάκια (7, 34): Τα προμηθευόμενα κατεψυγμένα λαχανικά, κατά προτίμηση εγχώριας 

παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε., θα είναι πρώτης ποιότητας θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα απαλλαγμένα από 

χώμα, χωρίς ξένες οσμές, ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων, με σταθερή διάμετρο, με ποσοστό άμορφων σπόρων 

χαμηλότερο του 15%.. Όλα τα κατεψυγμένα να είναι σε αεροστεγή, άρτια, χωρίς διακοπή στη ραφή συσκευασία 1 κιλού 

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) (8): Γάλα συμπυκνωμένο του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά 

είναι τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, 

περιττή ή βλαβερή ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση, να είναι σε μεταλλική συσκευασία των 410 

γραμμαρίων περίπου, καθαρού βάρους, και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 80 του ΚΤΠ). 

Εξωτερικά της συσκευασίας να γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έντεκα 

(11) μηνών εκτός ψυγείου καθώς και να φέρει τη σήμανση CE. To κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χωρίς τη βοήθεια μηχανικών 

μέσων (easy open). 

Νερό Φυσικό Μεταλλικό (9,10) εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό σε 0,5lt και 1.5lt σε επιθυμητές συσκευασίες των 24τμχ και 

6τμχ αντίστοιχα 

Ζάχαρη, Ζαχαρίνη (11,12) : Να πληρούν τους όρους του άρθρου 63 του ΚΤΠ, η κρυσταλλική (λευκή) ζάχαρη να είναι 

συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού ενώ η ζαχαρίνη σε sticks 500τμχ. 
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Κακάο-Καφές (13, 16, 17): Τα είδη να πληρούν τους όρους των άρθρων 47-60 του ΚΤΠ ενώ η συσκευασία θα είναι αεροστεγής 

των 500γρ (ελληνικός) των 125γρ (κακάο) και αντίστοιχα σε μεταλλική συσκευασία των 200γρ για τον στιγμιαίο καφέ (τύπου 

Nescafe). Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. 

Καλαμάκια (14): Καλαμάκι σπαστό σε συσκευασία 100 τμχ 

Προϊόντα με γλυκαντικές ύλες (καραμέλες (15), Μαρμελάδα (20), Χαλβάς (37): Θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 131-142 του 

ΚΤΠ όπως έχουν τροποποιηθεί. Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων, τα οποία έχουν υποστεί αλλοίωση από ζύμωση, σε 

οποιοδήποτε στάδιο ή που έχουν υποστεί τέτοια ζύμωση έστω και αν αυτή έχει διακοπεί από οποιαδήποτε αιτία. Ο 

αρωματισμός θα γίνεται από αβλαβείς αρωματικές ύλες ενώ δεν θα πρέπει να περιέχουν σαπωνίνες. Ειδικότερα, καραμέλες 

άριστης ποιότητας ζελεδάκια κατάλληλες για παιδιά, σε συσκευασία 1kg (τήρηση όρων άρθρου 139 του ΚΤΠ). Κομπόστες 

ροδάκινο ή βερύκοκο σε μεταλλική συσκευασία 825 γρ. (τήρηση όρων άρθρου 133 του ΚΤΠ) Μαρμελάδες: Να είναι 

παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους 

ενώ αα διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία 370 γρ., επιλογής ειδών φρούτων (φράουλα ή βερίκοκο) (τήρηση όρων άρθρου 132 

του ΚΤΠ). (τήρηση όρων άρθρου 138 του ΚΤΠ). Χαλβάς Α’ ποιότητας (βανίλια, κακάο) σε συσκευασία 500γρ. 

Ζυμαρικά: Κριθαράκι (18). Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι σκληρού τύπου 100% πλούσιο σε γλουτένη ή 

άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά 

θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά δεν πρέπει να προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες ή 

ατελούς επεξεργασίας. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεπτοι. 

Απαγορεύεται ο τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά στην κατανάλωση 

ζυμαρικών που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή ακάρεα. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 

οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα κ.λ.π Τα παραπάνω είδη θα είναι σε 

συσκευασία των 500 γρ. 

Μαργαρίνη τύπου soft ½ κιλού (Λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%) (19): Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές 

ύλες και το οποίο έχει την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και κάτω του 80%. Να μην περιέχει 

συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων  Το βάρος της 

συσκευασίας του να είναι 1/2 κιλού και θα είναι μαλακή για ευκολότερη επάλειψη στο ψωμί. να πληροί τους όρους του άρθρου 

78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μέλι (ανθόμελο ή θυμαρίσιο) (21):  θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, αγνό από άνθη, κωνοφόρα και θυμάρι, φυσικό, 

ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά. Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» ή «ανθόμελο» πρέπει να είναι 

ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην E.E. και αυτό να 

αναφέρεται ρητώς στη συσκευασία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα 

ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές 

Διατάξεις. Να διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία 1 kg. 

Μπισκότα τύπου Μιράντα, αλμυρά κράκερς (22, 23): Μπισκότα τύπου Μιράντα σε αεροστεγή συσκευασία των 270 γρ., με 

ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και κράκερς σε συσκευασία 40 γρ. 

Χυμός τομάτας ελαφρά συμπυκνωμένος (39): 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. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 500 γρ.  

και 200 γρ (τοματοπελτές) αντίστοιχα. 

Ξύδι (24): Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα, να μην είναι 

αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη), να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ σε πλαστική φιάλη. 

Πλαστικά είδη μιας χρήσεως (αναλώσιμα υλικά): Κουτάλια (25) σε συσκευασία 20τμχ, Πιάτα (μεσαία 17εκ (26), μεγάλα 23εκ 

(27), βαθιά (28) σε  συσκευασία 20τμχ, ποτήρια (250-270ml) (29) σε συσκευασία 50τμχ. 

Όσπρια (ρεθύθια (30),  Φακές (33), Φασόλια (35): Τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας σύμφωνα με  τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, 

φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) 

προέλευση, β) ποιότητα Α. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 500 γρ.  
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Ρύζι (31): Να πληρούν τους όρους σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κ.Τ.Π και τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Να 

είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 

συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. 

Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις, κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 3%. Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15-16%. Δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα 

φυτά. Η συσκευασία θα είναι αεροστεγής του 1 κιλού και θα αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) προέλευση, β) ποιότητα 

Α... 

Τσάι του βουνού (32): Τσάι  του βουνού σε ματσάκι σακούλα, συσκευασία 50gr. 

Χαρτοπετσέτες λευκές (38): Χαρτοπετσέτες λευκές  από 100% πρωτογενή χαρτόμαζα, Α' ποιότητας 40x40cm σε συσκευασία των 

100 τεμαχίων 

Χυμός (36): Φυσικοί Χυμοί σε διάφορες γεύσεις (πορτοκάλι, βύσσινο κλπ) σε χάρτινη συσκευασία tetra Pak των 250ml. Στην 

ετικέτα του να αναγράφεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών με 

την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την 

ονομασία του προϊόντος. Να είναι χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη. Να πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 126-127 του ΚΤΠ και τις 

ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 

Ψωμί για τοστ (40,41): Ψωμί για τοστ σταρένιο, χωρίς συντηρητικά, σε αεροστεγής συσκευασία των 340 και 700 περίπου γρ. 

 

Ελαιόλαδο 

Εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο πρώτης ποιότητας με οξύτητα 0,1 – 0,8, σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 

διατάξεις, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (1100/87/ΦΕΚ 788/31-12-87) (Κ.Τ.Π) όπως ισχύουν. Το ελαιόλαδο να είναι από 

εγκεκριμένη μονάδα που λειτουργεί νόμιμα, σε συσκευασία μεταλλική του ενός (1) και των πέντε (5) λίτρων.  

 

ΙV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος € 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 
13% 

Γενικό 
Σύνολο 

Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου 

1. Γάλα 1 λίτρου τμχ 94.050 1,20 112.860,00€ 14.671,80€ 127.531,80€ 

Γάλα για τις σχολικές καθαρίστριες  

1. Γάλα 1 λίτρου τμχ 26.000 1,20 31.200,00€ 4.056,00€ 35.256,00€ 

Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς χαρακτήρα 

1. Γάλα 1 λίτρου τμχ 45.760 1,20 54.912,00€ 7.138,56€ 62.050,56€ 

Συνολική Ποσότητα 165.810     

Μερικό Σύνολο 198.972,00€ 25.866,36€ 224.838,36€ 

Δικαίωμα Προαίρεσης 20% 39.794,40€ 5.173,27€ 44.967,67€ 

Γενικό Σύνολο 238.766,40€ 31.039,63€ 269.806,03€ 

 

 

Τμήμα 2: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό & για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-
ΚΑΠΗ 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 
13% 

Γενικό 
Σύνολο 

1. Γάλα 1 λίτρου τμχ 7.000 1,20 8.400,00€ 1.092,00€ 9.492,00€ 

Γενικό Σύνολο 8.400,00€ 1.092,00€ 9.492,00€ 

 

 
 



Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων 
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Τμήμα 3: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 
13% 

Γενικό 
Σύνολο 

1. Τυρί Φέτα κιλό 560 8,60 4.816,00 € 626,08 € 5.442,08 € 

2. Κασέρι Π.Ο.Π  κιλό 200 12,70 2.540,00 € 330,20 € 2.870,20 € 

3. Γιαούρτι αγελαδινό 1kg τμχ 550 2,70 1.485,00 € 193,05 € 1.678,05 € 

   Γενικό Σύνολο 8.841,00 € 1.149,33€ 9.990,33€ 

 

Τμήμα 4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 
13% 

Σύνολο 

2. Κασέρι Π.Ο.Π  κιλό 278 12,70 3.530,60€ 458,98 € 3.989,58 € 

Γενικό Σύνολο 3.530,60€ 458,98 € 3.989,58 € 

 

Τμήμα 5: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 
13% 

Σύνολο 

1. Άρτος 350 γρ κιλό 2.000 1,50 3.000,00 € 390,00 € 3.390,00 € 

2. 

Βασιλοπιτάκια-Τσουρέκια-

Κρουασάν ατομικά 
τμχ 42.400 0,85 36.040,00 € 4.685,20 € 40.725,20 € 

3. Βασιλόπιτες-Τσουρέκια- κιλό 30 13,00 390,00 € 50,70 € 440,70 € 

4. Κεράσματα κιλό 30 10,70 321,00 € 41,73 € 362,73 € 

5. Κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης τμχ 50.400 0,35 17.640,00 € 2.293,20 € 19.933,20 € 

6. 

Πιτάκια (τυρί-σπανάκι-λουκάνικο 

κλπ)-κρουασανάκια 
κιλό 40 10,70 428,00 € 55,64 € 483,64 € 

Γενικό Σύνολο 57.819,00€ 7.516,47€ 65.335,47€ 

 

Για την σύνταξη του ανωτέρω προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές σύμφωνα με το από 31-05-22 δελτίο τιμών από το 

Τμήμα Εμπορίου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος-Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. 



Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων 
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Τμήμα 6: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος € 

Μερικό Σύνολο ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

Σύνολο 

1 4 Αναψυκτικό με ανθρακικό 1,5l τμχ 160 1,05 168,00€  21,84€  189,84 € 

2. 5 Αναψυκτικό με ανθρακικό 250ml (κουτί)  τμχ 600 0,50 300,00€  39,00€  339,00 € 

3. 
9 

Εμφιαλωμένο Νερό φυσικό μεταλλικό  0,5t (σε 

συσκ.24τμχ) τμχ 

12.000 
0,15 

1.800,00€  234,00€  2.034,00 € 

4. 
10 

Εμφιαλωμένο Νερό φυσικό μεταλλικό 1,5lt (σε 

συσκ.6τμχ) τμχ 

600 
0,25 

150,00€  19,50€  169,50 € 

5. 15 Καραμέλες ζελεδάκια σε συσκευασία 1kg τμχ 50 3,45 172,50€  22,43€  194,93 € 

6. 
26 

Πλαστικά Πιάτα  μιας χρήσεως 17εκ (μεσαία) 

σε συσκευασία 20τμχ συσκ 

200 
1,50 

 300,00€  72,00€ 372,00 € 

7. 
27 

Πλαστικά Πιάτα  μιας χρήσεως 23εκ (μεγάλα) 

σε συσκευασία 20τμχ συσκ 

200 
1,50 

 300,00€  72,00€ 372,00 € 

8. 
29 

Πλαστικά Ποτήρια μιας χρήσεως (250-270ml) 

σε συσκευασία 50τμχ συσκ 

200 
1,40 

 280,00€  67,20€ 347,20 € 

9. 36 Φυσικός Χυμός σε διάφορες γεύσεις (250ml) τμχ 10.000 0,35 3.500,00€  455,00€   3.955,00 € 

10. 38 Χαρτοπετσέτες λευκές (πακέτο 100τμχ) τμχ 240 1,05  252,00€  60,48€ 312,48 € 

Γενικό Σύνολο 6.090,50€ 1.132,00€ 791,77€ 271,68€ 
8.285,95€ 

 7.222,50€ 1.063,45€ 

 

 
 



Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 
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Τμήμα 7: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

Σύνολο 

1. 1 Αλάτι σακούλα 1000γρ τμχ 2 0,62 1,24 € 0,16 €   1,40 € 

2. 2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 kg τμχ 10 1,18 11,80 € 1,53 €   13,33 € 

3. 3 Αλουμινόχαρτο (επαγγελματικό) 100m τμχ 12 3,45 41,40 €   9,94 € 51,34 € 

4. 4 Αναψυκτικό με ανθρακικό 1,5l τμχ 80 1,05 84,00 € 10,92 €   94,92 € 

5. 5 Αναψυκτικό με ανθρακικό 250ml (κουτί)  τμχ 80 0,50 40,00 € 5,20 €   45,20 € 

6. 6 Αντικολλητικό χαρτί/Λαδόκολλα 10μετρα τμχ 10 0,95 9,50 €   2,28 € 11,78 € 

7. 11 Ζάχαρη κρυσταλλική (λευκή) 1 kg τμχ 100 1,40 140,00 € 18,20 €   158,20 € 

8. 12 Ζαχαρίνη σε sticks 500 τμχ τμχ 8 5,75 46,00 € 5,98 €   51,98 € 

9. 13 Κακάο 125 γρ τμχ 30 1,05 31,50 € 4,10 €   35,60 € 

10. 14 Καλαμάκια 100τμχ τμχ 10 0,70 7,00 €   1,68 € 8,68 € 

11. 16 Καφές ελληνικός 500gr τμχ 92 3,00 276,00 € 35,88 €   311,88 € 

12. 17 Καφές στιγμιαίος 200gr τμχ 16 6,90 110,40 € 14,35 €   124,75 € 

13. 19 Μαργαρίνη soft ½ κιλού τμχ 264 1,15 303,60 € 39,47 €   343,07 € 

14. 20 Μαρμελάδα 370γρ. τμχ 120 1,80 216,00 € 28,08 €   244,08 € 

15. 21 Μέλι 1 κιλού τμχ 120 5,55 666,00 € 86,58 €   752,58 € 

16. 22 Μπισκότα αλμυρά κρακερς 40γρ τμχ 60 0,30 18,00 € 2,34 €   20,34 € 

17. 23 Μπισκότα τύπου Μιράντα τμχ 20 0,70 14,00 € 1,82 €   15,82 € 

18. 24 Ξύδι 400γρ. τμχ 640 0,35 224,00 € 29,12 €   253,12 € 

19. 25 Πλαστικά Κουτάλια μιας χρήσεως (20) συσκ 10 0,60 6,00 €   1,44 € 7,44 € 

20. 
26 

Πλαστικά Πιάτα  μιας χρήσεως 23εκ (μεγάλα) 

σε συσκευασία 20τμχ συσκ 

10 
1,50 

15,00 €   3,60 € 18,60 € 

21. 
27 

Πλαστικά Πιάτα  μιας χρήσεως βαθιά σε 

συσκευασία 20τμχ συσκ 

10 
1,50 

15,00 €   3,60 € 18,60 € 

22. 
29 

Πλαστικά Ποτήρια μιας χρήσεως (250-270ml) 

σε συσκευασία 50τμχ συσκ 

60 
1,40 

84,00 €   20,16 € 104,16 € 

23. 32 Τσάι του βουνού 50gr τμχ 50 2,10 105,00 € 13,65 €   118,65 € 

24. 36 Φυσικός Χυμός σε διάφορες γεύσεις (250ml) τμχ 120 0,35 42,00 € 5,46 €   47,46 € 

25. 40 Ψωμί για τοστ, 700γρ. τμχ 260 1,75 455,00 € 59,15 €   514,15 € 

    Γενικό Σύνολο 2.962,44€ 361,99€ 42,70€ 3.367,13€ 

 

 

 



Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 
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Τμήμα 8: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 
13% 

Σύνολο 

1. 1 Αλάτι σακούλα 1000γρ τμχ 1.870 0,62 1.159,40 € 150,72 € 1.310,12 € 

2. 2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 kg τμχ 5.610 1,18 6.619,80 € 860,57 € 7.480,37 € 

3. 7 Αρακάς κατεψυγμένος 1 κιλού τμχ 1.399 2,65 3.707,35 € 481,96 € 4.189,31 € 

4. 

8 

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο, εβαπορέ σε 

συσκευασία 410gr τμχ 7.020 0,81 5.686,20 € 739,21 € 6.425,41 € 

5. 11 Ζάχαρη κρυσταλλική (λευκή) 1 kg τμχ 5.610 1,40 7.854,00 € 1.021,02 € 8.875,02 € 

6. 18 Κριθαράκι μεσαίου μεγέθους 500γρ τμχ 2.341 1,00 2.341,00 € 304,33 € 2.645,33 € 

7. 20 Μαρμελάδα 450γρ. τμχ 1.875 2,50 4.687,50 € 609,38 € 5.296,88 € 

8. 30 Ρεβίθια μέτρια 500γρ τμχ 2.800 2,00 5.600,00 € 728,00 € 6.328,00 € 

9. 31 Ρύζι 1.000 γρ. Μπονετ τμχ 5.610 1,70 9.537,00 € 1.239,81 € 10.776,81 € 

10. 33 Φακές ψιλές 500γρ. τμχ 5.610 1,60 8.976,00 € 1.166,88 € 10.142,88 € 

11. 34 Φασολάκια κατεψυγμένα πλατιά 1 kg τμχ 1.400 2,90 4.060,00 € 527,80 € 4.587,80 € 

12. 35 Φασόλια ξερά μεσαίου μεγέθους 500γρ. τμχ 5.610 1,50 8.415,00 € 1.093,95 € 9.508,95 € 

13. 37 Χαλβάς 500gr τμχ 935 3,25 3.038,75 € 395,04 € 3.433,79 € 

14. 39 Χυμός τομάτας ελαφρά συμπυκνωμένος τμχ 7.020 0,70 4.914,00 € 638,82 € 5.552,82 € 

15. 41 Ψωμί για τοστ σε φέτες σταρένιο 340γρ. τμχ 3.100 1,00 3.100,00 € 403,00 € 3.503,00 € 

    Γενικό Σύνολο 79.696,00 € 10.360,48 € 90.056,48 € 



Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων 
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Τμήμα 9: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 

13% 

Σύνολο 

1. 

Ελαιόλαδο Έξτρα παρθένο 1lt 

σε πλαστική φιάλη τμχ 7.200 
6,48 46.656,00€ 6.065,28€ 52.721,28€  

Γενικό Σύνολο 46.656,00€ 6.065,28€ 52.721,28€  

 
 

Τμήμα 10: Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 

13% 

Σύνολο 

1. Ελαιόλαδο Έξτρα παρθένο 5lt τμχ 130 28,22 3.668,60€ 476,92€ 4.145,52€  

Γενικό Σύνολο 3.668,60€ 476,92€ 4.145,52€  

 

Για την σύνταξη του ανωτέρω προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές σύμφωνα με το από 31-05-22 δελτίο τιμών από το 

Τμήμα Εμπορίου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος-Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τμήμα Περιγραφή Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

1. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό 238.766,40€ 31.039,63€ 269.806,03€       

2. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό    8.400,00€ 1.092,00€ 9.492,00€    

3. Γαλακτοκομικά προϊόντα    8.841,00€ 1.149,33€ 9.990,33€    

4. Γαλακτοκομικά προϊόντα       3.530,60€ 458,98€ 3.989,58€ 

5. Είδη αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής       57.819,00€ 7.516,47€ 65.335,47€ 

6. Είδη παντοπωλείου 7.222,50€ 1.063,45€ 8.285,95€       

7. Είδη παντοπωλείου       2.962,44€ 404,69€ 3.367,13€ 

8. Είδη κοινωνικού παντοπωλείου 79.696,00€ 10.360,48€ 90.056,48€       

9. Ελαιόλαδο κοινωνικού παντοπωλείου 46.656,00€ 6.065,28€ 52.721,28€       

10. Ελαιόλαδο    3.668,60€ 476,92€ 4.145,52€    

 ΣΥΝΟΛΟ 372.340,90€ 48.528,84€ 420.869,74€ 20.909,60€ 2.718,25€ 23.627,85€ 64.312,04€ 8.380,14€ 72.692,18€ 

 

1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων, 

ορίζεται στο ποσό 457.562,54€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι ποσό σύμβασης 517.189,77€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

2. Οι ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές για τον δήμο και τα νομικά πρόσωπα άλλα ενδεικτικές και ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με τις ποσότητες που θα παραγγείλουν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες τους ανάλογα με τις ανάγκες τους και όχι απαραίτητα σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο συνολικό ποσό, το οποίο αποτελεί το ανώτερο χρηματικό όριο



Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 
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VI. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και η προμήθεια τροφίμων ήτοι 

γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοπωλείου ζαχαροπλαστικής, κρεοπωλείου και παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του δήμου και των νομικών τ 

ου προσώπων. 

 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:  

α) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

β) της υπ' αριθμ. 76928/21 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικράτειας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075/13-07-

21)  

γ) της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

δ)Της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 

18/Α/25-1-2013)  

ε) Του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία «Η 

διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 

καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους 

Δήμους». 

 

 

Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης-Κριτήριο Ανάθεσης 

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το κάθε τμήμα της ανάθεσης. Ειδικότερα για τα είδη 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, κριτήριο ανάθεσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

της νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης των αντίστοιχων ειδών, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ήτοι Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού (ελαιόλαδο). 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για τη συνολική ωστόσο προκη-

ρυχθείσα ποσότητα κάθε «τμήματος».  

 

Διάρκεια σύμβασης 

Η προμήθεια των ειδών θα αφορά χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης ή όπως θα ορίσει ο κάθε 

φορέας ανάλογα με τις υπάρχουσες συμβάσεις τους. Η λήξη των συμβάσεων που ισχύουν τώρα ήτοι η έναρξη των νέων 

συμβάσεων μπορεί να διαφοροποιείται ανά νομικό πρόσωπο. 

Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω σύμβασης, δύναται, μετά 

από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών, 

με την προϋπόθεση ωστόσο, ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες, αξίες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό 

προϋπολογισμό όπως αυτές έχουν κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και εφόσον, η παράταση αυτή δεν θα 

συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του δήμου και η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της 

αρχικής σύμβασης.  
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Η προσφερθείσα τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής. 

Ειδικότερα για το τμήμα 1: προμήθεια γάλακτος για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

α)για το εργατοτεχνικό προσωπικό του μόνιμου προσωπικού του δήμου συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 20% και 

θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύμβαση και σε οικονομική αξία για την κάλυψη της 

δαπάνης του επιπλέον χρονικού διαστήματος ή σε αύξηση των ποσοτήτων πχ νέες προσλήψεις. 

β) αναφορικά με το τμήμα 1 για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος 

Απασχόλησης Κοινωφελούς χαρακτήρα, όπου η διάρκεια είναι οκτώ (8) μήνες, η έναρξη του προγράμματος εξαρτάται από την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη των ατόμων και την έγκριση του προγράμματος και συνεπώς δύναται να 

τροποποιηθεί η χρονική διάρκεια και να παραταθεί. 

γ) Επίσης, δεδομένου ότι οι προσλήψεις θα γίνονται διαδοχικά, τόσο η διάρκεια της σύμβασης όσο και οι ποσότητες θα 

διαφοροποιούνται και θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. 

δ) σε περίπτωση μη υλοποίησης του προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα, που δεν θα οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του δήμου, ύστερα από την έγγραφη ενημέρωση του, ο ανάδοχος ουδεμία αποζημίωση δικαιούται για 

οποιονδήποτε λόγο. 

 

Τρόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε δομής ή μονάδας του κάθε φορέα, ύστερα από 

παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Η παραγγελία θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας. 

 

Ειδικότερα: 

1. Για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου  

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε ημερήσια βάση, για τις μέρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες του δήμου, σε 

συγκεκριμένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου των υπαλλήλων, ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε 

συσκευασία του ενός (1) λίτρου, σε χώρους τους οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του δήμου, τουλάχιστον τρεις, ενώ ο 

ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον δήμο και με ψυγεία ποσότητας και μεγέθους τέτοιου, ώστε να αντιστοιχεί στην 

προμηθευόμενη ποσότητα και στα αντίστοιχα ζητούμενα σημεία παράδοσης. 

 

2. Για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί 

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, σε συγκεκριμένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου 

των υπαλλήλων, ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, σε χώρους τους 

οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του δήμου ενώ ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον δήμο και με ψυγεία ποσότητας 

και μεγέθους τέτοιου, ώστε να αντιστοιχεί στην προμηθευόμενη ποσότητα και στα αντίστοιχα ζητούμενα σημεία παράδοσης. 

 

3. Για την προμήθεια ειδών αρτοπωλείου 

Η παράδοση των ειδών αρτοπωλείου θα γίνεται καθημερινά και σαββατοκύριακα στους χώρους που θα υποδείξουν οι 

υπηρεσίες των αντίστοιχων φορέων και σύμφωνα με τις ημερήσιες ανάγκες του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

(ΚΔΕΔΑΜ). 

 

4.  Για την προμήθεια λοιπών τροφίμων 

Η παράδοση των γαλακτοκομικών ειδών, των ειδών παντοπωλείου και για το ελαιόλαδο θα γίνεται δύο φορές κάθε εβδομάδα 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες ημέρες  της εβδομάδας όπως αυτές θα ορισθούν από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες σε δύο ημέρες από την  ημέρα της παραγγελίας. 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας 

τους υπεύθυνους των παραρτημάτων.  
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Κατά την παράδοση των τροφίμων ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει το πρωτότυπο δελτίο αποστολής κατά ομάδα 

τροφίμων. Το αντίστοιχο τιμολόγιο κατά ομάδα τροφίμων, θα προσκομίζεται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της παράδοσης.  

Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να χαρακτηρίζει με ακρίβεια στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο, την ποσότητα και τον 

τύπο των ειδών που παραδίδει.  

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας και το 

απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στην στους χώρους που θα υποδεικνύει 

κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.  

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, 

σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.  

 

Παραγγελίες 

Τα είδη που θα ζητηθούν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από τους φορείς, δεν θα είναι ίσων και αναλογικών 

ποσοτήτων. Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία του κάθε 

φορέα χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων.  

Οι φορείς του Δήμου διατηρούν το δικαίωμα κάποια από τα είδη αυτά να μη τα ζητήσουν καθόλου, καθώς και να μην 

εξαντλήσουν τις συμφωνημένες ποσότητες.  

Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα να αντικαθιστούν κάποια είδη μιας ομάδας με άλλα, παρεμφερή, ανάλογα με τις προτάσεις 

των ειδικών (παιδιάτρων για τους παιδικούς σταθμούς) ή για λόγους απρόβλεπτους ή λόγους εκτάκτων αναγκών (π.χ. καιρικές 

συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, στα πλαίσια ωστόσο, της συγκεκριμένης 

ανάθεσης. 

 

Σημεία παράδοσης 

Η συγκεκριμένη ανάθεση αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών και του ΚΗΦΗ 

των νομικών προσώπων του ήτοι ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ και ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ). 

Αναλυτικότερα: 

1) Για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

- Δημαρχειακό Μέγαρο, διεύθυνση: Π.Γρηγορίου Ε΄12, Αμπελόκηποι 

- Γραφείο Αθλητισμού, διεύθυνση: Συμβολή οδών Δενδροποτάμου & 28ης Οκτωβρίου 151, Αμπελόκηποι 

- Κοινωνικό Παντοπωλείο, διεύθυνση: Πρώην στρατόπεδο Μ.Αλεξάνδρου-Βενιζέλου, Αμπελόκηποι 

 

2) Για το ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ οι παιδικοί σταθμοί και τα σημεία παράδοσης είναι τα εξής: 

- Α’ δημοτικός παιδικός σταθμός Αμπελοκήπων, διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 33, Αμπελόκηποι 

- Β’ δημοτικός παιδικός σταθμός Αμπελοκήπων, διεύθυνση: Μενελάου 4, Αμπελόκηποι 

- Δημοτικός παιδικός σταθμός Μενεμένης, διεύθυνση: Γραβιάς 16, Μενεμένη 

- Παιδικός σταθμός Αγ. Νεκταρίου, διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 15, Μενεμένη 

 

3) Για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) αντίστοιχα οι χώροι και τα σημεία παράδοσης είναι τα εξής: 

-  Παιδικός σταθμός «Ζιζάνια», διεύθυνση: Ελευθερίας-28ης Οκτωβρίου, Αμπελόκηποι 

-  Παιδικός σταθμός «Τρενάκια», διεύθυνση: Βύρωνος & Κέννεντυ, Αμπελόκηποι 

- Βρεφονηπιακός σταθμός «Ηλιαχτίδες», διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου –Ελευθερίας, Αμπελόκηποι 

- Παιδικός σταθμός «Μικροί εξερευνητές», διεύθυνση: Γραβιάς 16, Μενεμένη 

- Βρεφονηπιακός σταθμός «Αστεράκια», διεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη 2, Μενεμένη 

- Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), διεύθυνση: Βύρωνος & Κέννεντυ, Αμπελόκηποι 
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Συσκευασία-Αποθήκευση 

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε εγκεκριμένες συσκευασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, προς τήρηση των όρων υγιεινής. 

 

Ειδικότερα, για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου και του ΝΠ.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ θα 

πρέπει: 

o Θα είναι αεροστεγής συσκευασία του ενός (1) λίτρου 

o Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο», «γάλα», το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος 

καθώς και η διάρκεια και θερμοκρασία συντήρησης, η ημερομηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, 

διατροφικοί ισχυρισμοί. 

o Επίσης, η με αριθμό Α2-2112/09 (ΦΕΚ 798Β/2009) αγορονομική διάταξη προβλέπει την υποχρέωση αναγραφής ενδείξεων επί 

της συσκευασίας των πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων, που θα υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης της πρώτης 

ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή. 

o Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στα σχετικά με το είδος και τη συσκευασία του, άρθρα του Κώδικα Τροφίμων 

(ΦΕΚ 788/87, τεύχος Β). 

o Η παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια με χειρολαβές και εσωτερικά χωρίσματά 

o Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει τον δήμο με τα απαιτούμενα ψυγεία για την σωστή συντήρηση, αποθήκευση των ποσοτήτων 

γάλακτος, τα οποία οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα να τα συντηρεί καθώς και να τα αντικαταστήσει άμεσα, σε 

περίπτωση βλάβης με δικά του έξοδα. 

o  Η καθημερινή μεταφορά των ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 

o Το προϊόν από την ημερομηνία παρασκευής, παράδοσης στο δήμο έως την ημερομηνία λήξεως του δεν θα πρέπει να 

παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες θα οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές αλλοιώσεις. 

 

Παραλαβή  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από την οριζόμενη τριμελή επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του N.4412/16 του κάθε φορέα.  

Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νομικά πρόσωπα, κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις 

από τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι 

κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων  208, 209  και 213 του Ν.4412/16. 

Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, 

της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας, των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, 

όψη κ.λ.π.  

 

Εξασφάλιση ποιότητας - Ακαταλληλότητα ειδών  

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αποστέλλει 

δείγματα των τροφίμων για έλεγχο στο Γενικό Χημείου του Κράτους όπως επίσης και να προβαίνει στη διενέργεια ελέγχου μέσω 

ΕΛ.Ο.Τ. κλπ για τη διαπίστωση τήρησης εκ μέρους του αναδόχου προμηθευτή συστήματος ISO 22000.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα των ειδών ο προμηθευτής πρέπει να τα αντικαταστήσει μέσα σε τακτή 

προθεσμία που θα του δώσει η κάθε υπηρεσία και οφείλει να παραλάβει το ακατάλληλο είδος το αργότερο μέσα σε 

εικοσιτέσσερις ώρες.  Η δαπάνη των ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή. 

 

            Αμπελόκηποι, 20-06-22 



Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων 

22 

 

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη  

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

 Για το Γραφείο Προμηθειών 

 

   

Θεοδωρίδου Αθηνά  Λιαπάκη Δήμητρα 
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