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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                                     

Διεύθυνση Διοίκησης,  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Ανάπτυξης 

Γραφείο Προσωπικού  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-08-2022 

 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ &  
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2022-23 
 

 
 
ΦΟΡΕΙΣ: 

1. ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
2. ΝΠΔΔ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ –ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 37.197,25€ 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ & ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ του(ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ )» 

Ενδ. Προϋπολογισμός: 37.197,25 € 

 
                                                                     ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «Ειδών τροφίμων και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 

και τις σχολικές καθαρίστριες » για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων και του 

Νομικού  του Προσώπου του (ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ) για τα έτη 2022- 2023. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών 

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών 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. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη 

που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.: οικ. 4632/16-02-2018 και με ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ έγγραφο από το 

Υπουργείο Εσωτερικών Γεν.Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης Δ/νση Προσωπικού 

Τοπ.Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου όπου αναφέρει ότι : «Σύμφωνα με τη διάταξη της 

παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 «οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς 

και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. Α η και Β H βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών 

που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ.53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β L), όπως 

ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν 

λόγω κοινή υπουργική απόφαση» όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση της άνω διάταξης, η 

οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους 

ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα 

και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του 

ν.4483/2017(Α L107/31-7-2017). 

 

Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β’) με την οποία επικαιροποιείται 

και ενοποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και Παροχής 

ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση στους δικαιούχους υπαλλήλους, καθώς επίσης και 

αποτυπώνονται ζητήματα σχετικά με ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς του απασχολούμενου 

προσωπικού, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, έχουν προστεθεί 

επιπλέον εργαζόμενοι ως δικαιούχοι υπάλληλοι ΜΑΠ και παροχής γάλακτος, ανάλογα με τις ειδικότητες 

αυτών, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ πως η παροχή γάλακτος για τους ανωτέρω 

υπαλλήλους ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ. 

 

Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν απευθύνει στο Δήμο Διρφύων 

Μεσσαπίων οι αρμόδιες υπηρεσίες του, καθώς και το Νομικό πρόσωπο, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη, η 

οποία αφορά την προμήθεια  Ειδών τροφίμων και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό, των κάτωθι: 
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Νομικών Προσώπων (φορέων): 

1. Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων  

2. ΝΠΔΔ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ –ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

. 

 

Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εξής προμήθειες: 

1) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου, τoυ νομικού του 

προσώπου και των καθαριστριών των σχολείων  που έχουν ενταχθεί στο Δήμο 

2) Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των νηπίων στον παιδικό σταθμό.   

 

Αναλυτικότερα, έχουμε τις εξής ομάδες: 

Ομάδα Α) Προμήθεια γάλακτος. 

Ομάδα Β) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον παιδικό σταθμό. 

Ομάδα Γ) Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τον παιδικό σταθμό. 

Ομάδα Δ) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον παιδικό σταθμό. 

Ομάδα Ε) Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (φρούτα- λαχανικά) για τον παιδικό σταθμό.   

 

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 καθώς και να προέρχονται 

από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  37.197,25€ με ΦΠΑ 

και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων που θα προβλεφθούν στους 

προϋπολογισμούς των ετών 2022-2023. Ειδικότερα για τις σχολικές επιτροπές η δαπάνη θα καλυφθεί από 

τις λειτουργικές δαπάνες του ίδιου έτους. 

 

Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν απευθύνει στο Δήμο, το Νομικό 

πρόσωπο του Δήμου, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη, η οποία εκτείνεται σε δύο έτη 2022-2023 και  μέχρι 

εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Για την αντιμετώπιση της δαπάνης θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς 

των ετών 2022-2023 του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων και του Νομικού προσώπου  ανά Κ.Α. οι πιστώσεις 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ποσότητες γάλακτος είναι ενδεικτικές και 

έχουν υπολογισθεί με βάση την υπάρχουσα κατάσταση σε εργατοτεχνικό προσωπικό, βάσει της 

σχετικής νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις περιπτώσεις συντάξεων, 

αποχωρήσεων, προσλήψεων, σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μετατάξεων.  

 

Η προμήθεια τροφίμων υλοποιείται για τη κάλυψη αναγκών σίτισης των παιδιών που φιλοξενούνται 

στον Δημοτικό παιδικό σταθμό του ΝΠΔΔ. ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ 

 

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 

• Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 
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• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων». 

• Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• Του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α΄) Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών.  

• Του ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.5.17/Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 47ο (τροποποίηση διατάξεων 

• του ν. 4412/16) 

• Του ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.16/Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 22ο (τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4412/16) 

• Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

• Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15,  

• Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης , 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

• Την με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨ 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 

• Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16), και σύμφωνα με την 23 κατευθυντήρια οδηγία 

(Απόφαση 3/24-1-18) 

• Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39 «Αποκλεισμός από δημόσιες 

συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».   

• Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 
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• 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) και την Κ.Υ.Α. με αριθμό 31119/08 

(ΦΕΚ 990 Β/28-05-08) 

• Το αριθμ.πρωτ.: οικ. 4632/16-02-2018 και με ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ έγγραφο από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

• Τον Νόμο 2741/99, όπως ισχύει, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρύθμισες θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄/28-09-1999). 

• Τον Κανονισμό (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή 

πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

• Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών 

κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού (Καν 1441/2007). 

• Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού. 

• Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον Καθορισμό διαδικασιών 

σε θέματα ασφαλείας τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού.  

• Την με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 Υπουργική Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2718 Β΄/08-10-2012), 

• Την με αριθμ. 3/Α21045/17-06-2011 Αγορανομική Διάταξη «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

Αγορανομικής Διάταξης 07/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών» 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Δήμου όσο και των Νομικών Προσώπων αυτού, έχει ως κάτωθι: 

ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κ.Α. 
Ποσό με ΦΠΑ 

σε €  για το 
έτος 2022 

Ποσό με ΦΠΑ 
σε €  για το 
έτος 2023 

Τελικό 
Σύνολο 

Δήμος Διφύων – 
Μεσσαπίων 

Προμήθεια Γάλακτος 

20-6063.002 2.449,95 7635,13 10.085,08 

25-6063.002 369,17 1292,10 1.661,27 

30-6063.002 234,92 822,24 1.057,16 

70.01-6063.001 771,90 2701,66 3.473,56 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 3.825,94 12.451,13 16.277,07 

ΔΗ.ΚΑ.ΔΗ.ΜΕ. 

Προμήθεια Γάλακτος 15-6063 536,98 1.342,44 1.879,42 

Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου 

15-6481.003 3550,00 6179,56 9.729,56 

Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου 
(ψωμί) 

15-6481.003 420,00 732,60 1.152,60 

Προμήθεια ειδών 
Κρεοπωλείου 

15-6481.001 1950,00 3276,25 5.226,25 

Προμήθεια ειδών 
Οπωροπωλείου (φρούτα και 

λαχανικά) 
15-6481.002 1100,00 1832,35 2.932,35 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 7556,98 13363,20 20920,18 

ΣΥΝΟΛΑ   37.197,25 

 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 37.197,25€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( 13% 

συνολικού ποσού   4.279,33€  ) και  θα βαρύνει τις  σχετικές  πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022 και 2023.  
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Α. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος διάρκειας ζωής επτά (07) ημερών για 

το προσωπικό των εργοταξίων, τις σχολικές καθαρίστριες)  και των νομικού  προσώπου (ΔΗΚΑΔΙΜΕ, ) του  

Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων. 

Συγκεκριμένα η δαπάνη προϋπολογίζεται και κατανέμεται ως εξής: Για  το 2023, 

Α/Α Κ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΤΡ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 20-6063.002 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Μόνιμοι και ΙΔΑΧ 40 22 3,5 3080 1,35 4158 540,54 4698,54 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΙΔΟΧ 10 22 3,5 770 1,35 1039,5 135,13 1174,64 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κοινωφελούς 
Εργασίας 

15 22 3,5 1155 1,35 1559,25 202,70 1761,95 

2 25-6063.002 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Μόνιμοι και ΙΔΑΧ 11 22 3,5 847 1,35 1143,45 148,65 1292,10 

3 30-6063.002 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΑΧ 7 22 3,5 539 1,35 727,65 94,60 822,24 

4 
70.01-

6063.001 
ΚΑΘ/ΣΤΡΙΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5 22 3,5 385 1,35 519,75 67,57 587,32 

5 
70.01-

6063.001 
ΚΑΘ/ΣΤΡΙΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΔΟΧ 18 22 3,5 1386 1,35 1871,10 243,24 2114,34 

  ΔΗΜΟΣ    8162    12451,13 
6 15-6063 ΔΗ.ΚΑ.ΔΗ.ΜΕ. 5 22 8 880 1,35 1188 154,44 1342,44 
     ΣΥΝΟΛΑ 9042     1,35 12206,70 1586,87 13793,57 

 

 

 

 

2022 

 

Α/Α Κ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΤΡ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
20-

6063.002 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Μόνιμοι και ΙΔΑΧ 

40 22 1 880 1,35 1188 154,44 1342,44 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΙΔΟΧ 

18 22 1 396 1,35 534,60 69,50 604,10 

 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κοινωφελούς 
Εργασίας 

15 22 1 330 1,35 445,50 57,92 503,41 

2 
25-

6063.002 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Μόνιμοι και ΙΔΑΧ 
11 22 1 242 1,35 326,70 42,47 369,17 

3 
30-

6063.002 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
ΙΔΑΧ 

7 22 1 154 1,35 207,90 27,03 234,92 

4 
70.01-

6063.001 
ΚΑΘ/ΣΤΡΙΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

5 22 1 110 1,35 148,50 19,30 167,80 

5 
70.01-

6063.001 
ΚΑΘ/ΣΤΡΙΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝΙΔΟΧ 
18 22 1 396 1,35 534,60 69,50 604,10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ    2508    3825,94 

6 15-6063 ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ. 4 22 4 352 1,35 475,20 61,78 536,98 

     ΣΥΝΟΛΑ 
2860 1,35 3861,00 501,93 4362,92 

 

                                    

Σύνολο δαπάνης γάλακτος για τα έτη 2022 και 2023: 18.156,49€   

 

Β. ΤΡΟΦΙΜΑ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  37.197,25 € με Φ.Π.Α (13% ) και θα βαρύνει τους 

οικείους Κ.Α στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ με τις σχετικές πιστώσεις οικ. έτους 2022-2023 

ως εξής: 

ΚΑ:15-6481.001 με ονομασία «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου  για συσσίτιο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού» 
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ΚΑ: 15-6481.002 με ονομασία «Προμήθεια φρούτων και λαχανικών   για συσσίτιο του Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού» 

ΚΑ:15-6481.003 με ονομασία «Προμήθεια τροφίμων για συσσίτιο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού» και θα 

κατανεμηθούν ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 2022 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 2023 

Β ΚΑ:15-6481.003 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 9.729,56 3550,00 6179,56 

Γ     ΚΑ:15-6481.003 : ΨΩΜΙ 1.152,60 420,00 732,60 

Δ     ΚΑ:15-6481.001:  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.226,25 1950,00 3276,25 

Ε ΚΑ:15-6481.002: ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.932,35 1100,00 1832,35 

  19040,76 7020,00 12020,76 

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με απευθείας ανάθεση  και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα 

παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής 

Ενότητας Ευβοίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ή από το παρατηρητήριο 

τιμών κατά το χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο, για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου και ελαιόλαδο) και με τιμές μονάδος 

κατ’ είδος για τα υπόλοιπα.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες 

ομάδες, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας. Σε 

κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων 

ειδών ανά ομάδα. 

                                                                                                                 Ψαχνά, 29-08-2022 
 

                      ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΓΙΑ 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΕ17/Α 

Ο 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 
ΠΕ5/Α 

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΓΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕ1/Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

« ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ & ΤΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΟΥ (ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ)» 

Ενδ. Προϋπολογισμός: 37.197,25€ 

 

 
                                               ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ :ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. 
 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ για το ελαιόλαδο, νωπά κρέατα  και  
για τα  φρούτα και λαχανικά. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  

 
OΜΑΔΑ Α  ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (CPV 03333000-4) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Δαπάνη 

(ΕΥΡΩ) 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕ  ΦΠΑ Μερική 
Δαπάνη 

1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ  ΛΙΤΡΑ 10670 1,35 14404,50 1872,57 16.277,07 

2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΚΑΔΙΜΕ  ΛΙΤΡΑ 1232 1,35 1663,20 216,22 1.879,42 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

      18.156,49 

 
ΟΜΑΔΑ Β  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15800000-6) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΦΠΑ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

    ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ % ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

1 Ψωμί Τοστ 700γρ ΤΕΜ. 110,00 1,59 159,00 0,13 20,67 179,67 

2 Ημίσκληρο τυρί για τοστ ΚΙΛ. 70,00 7,25 507,50 0,13 65,98 573,48 

3 Αλεύρι τύπου φαρίνα 1000γρ ΤΕΜ. 100,00 2,12 212,00 0,13 27,56 239,56 

4 Ρύζι κιτρινο 1000γρ ΤΕΜ. 100,00 3,80 380,00 0,13 49,40 429,40 

5 Αυγά Εξάδα ΕΞΑΔΑ 250,00 1,42 355,00 0,13 46,15 401,15 

6 Ζάχαρη 1000γρ ΤΕΜ. 80,00 1,20 96,00 0,13 12,48 108,48 

7 Γάλα Εβαπορέ 400γρ ΤΕΜ. 100,00 0,97 97,00 0,13 12,61 109,61 

8 Κανέλα 50γρ ΤΕΜ. 15,00 0,71 10,65 0,13 1,38 12,03 

9 Τραχανάς 500γρ ΤΕΜ. 100,00 2,02 202,00 0,13 26,26 228,26 

10 Ελαιόλαδο έχτρα 5lt ΤΕΜ. 25,00 23,37 584,25 0,13 75,95 660,20 

11 Μακαρόνια 500gr ΤΕΜ. 200,00 0,75 150,00 0,13 19,50 169,50 

12 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1000γρ ΤΕΜ. 30,00 1,24 37,20 0,13 4,84 42,04 

13 Γιαούρτι στραγγιστό 1κιλού 10% ΤΕΜ. 100,00 2,65 265,00 0,13 34,45 299,45 

14 
Μαρμελάδα σε φρούτο επιλογής 

400γρ 
ΤΕΜ. 60,00 1,60 96,00 0,13 12,48 108,48 

15 Ντοματάκι ψιλοκομμένο 400γρ ΤΕΜ. 100,00 0,52 52,00 0,13 6,76 58,76 

16 Ντοματοπολτός 860γρ ΤΕΜ. 50,00 2,30 115,00 0,13 14,95 129,95 

17 Φρυγανιά τριμμένη φάκελος 180γρ ΤΕΜ. 10,00 0,98 9,80 0,13 1,27 11,07 

18 Αλάτι  κλασσικό συσκ.1000γρ ΤΕΜ. 40,00 1,17 46,80 0,13 6,08 52,88 

19 Πιπέρι τριμ. Φάκελος 250γρ ΤΕΜ. 10,00 3,37 33,70 0,13 4,38 38,08 
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20 Φασόλια Ξερά 1000γρ ΤΕΜ. 70,00 2,56 179,20 0,13 23,30 202,50 

21 Baking poweder 3τεμ. ΤΕΜ. 30,00 0,35 10,50 0,13 1,37 11,87 

22 Βανίλιες 3γρ.5τεμ ΤΕΜ. 40,00 0,40 16,00 0,13 2,08 18,08 

23 Ξύδι 350ml ΤΕΜ. 60,00 0,79 47,40 0,13 6,16 53,56 

24 Αμύγδαλόψυχα 1000γ  ΤΕΜ. 3,00 11,15 33,45 0,13 4,35 37,80 

25 Κριθαράκι  μέτριο 500γρ ΤΕΜ. 120,00 1,15 138,00 0,13 17,94 155,94 

26 Ζάχαρη άχνη 400γρ ΤΕΜ. 15,00 0,62 9,30 0,13 1,21 10,51 

27 Βαφή αυγών κόκκινη ΤΕΜ. 4,00 1,36 5,44 0,13 0,71 6,15 

28 Φακές 1000γρ ΤΕΜ. 100,00 2,21 221,00 0,13 28,73 249,73 

29 Χυλοπίτες 500γρ ΤΕΜ. 60,00 1,95 117,00 0,13 15,21 132,21 

30 Μυζήθρα ΚΙΛ. 30,00 7,50 225,00 0,13 29,25 254,25 

31 Ρίγανη 50γρ ΤΕΜ. 20,00 0,88 17,60 0,13 2,29 19,89 

32 Φύλλο χωριάτικο 1κιλου ΤΕΜ. 50,00 3,23 161,50 0,13 21,00 182,50 

33 Ανθότυρο ΚΙΛ. 60,00 4,16 249,60 0,13 32,45 282,05 

34 Λευκό τυρί  ΚΙΛ. 80,00 6,19 495,20 0,13 64,38 559,58 

35 Κεφαλοτύρι ΚΙΛ. 6,00 9,20 55,20 0,13 7,18 62,38 

36 Κεφαλογραβιέρα ΚΙΛ. 6,00 11,42 68,52 0,13 8,91 77,43 

37 Μέλι 900γρ ΤΕΜ. 45,00 7,96 358,20 0,13 46,57 404,77 

38 Σοκολατένια λαγουδάκια 60γρ ΤΕΜ. 35,00 1,95 68,25 0,13 8,87 77,12 

39 Μαργαρίνη με γιαούρτι 250γρ ΤΕΜ. 120,00 1,95 234,00 0,13 30,42 264,42 

40 Ψαρι κατεψυγμένο ΚΙΛ 150,00 6,11 916,50 0,13 119,14 1035,65 

41 Δημητριακά 375gr ΤΕΜ. 100,00 2,57 257,00 0,13 33,41 290,41 

42 Μοσχοκάρυδο 10γρ φακελος ΤΕΜ. 30,00 0,66 19,80 0,13 2,57 22,37 

43 Καρύδα ινδιών150γρ ΤΕΜ. 20,00 1,04 20,80 0,13 2,70 23,50 

44 Φυτίνη 400kg ΤΕΜ. 12,00 3,45 41,40 0,13 5,38 46,78 

45 Καρυδόψυχα  1000γρ ΤΕΜ. 10,00 10,62 106,20 0,13 13,81 120,01 

46 Φύλλο κρούστας 1κιλού ΤΕΜ. 30,00 2,92 87,60 0,13 11,39 98,99 

47 Σπανάκι 1000γρ κτψ ΤΕΜ. 60,00 2,13 127,80 0,13 16,61 144,41 

48 Σιμιγδάλι ψιλό Νο 3 500γρ ΤΕΜ. 5,00 0,98 4,90 0,13 0,64 5,54 

49 Τυρί Φέτα πρόβειο ΚΙΛ. 50,00 7,04 352,00 0,13 45,76 397,76 

50 Τζίντζερ 35γρ ΤΕΜ. 15,00 1,63 24,45 0,13 3,18 27,63 

51 Κουρκουμάς 50γρ ΤΕΜ. 15,00 0,90 13,50 0,13 1,76 15,26 

52 Αρακάς  κατεψυγμένος 1000kgr ΤΕΜ. 100,00 2,03 203,00 0,13 26,39 229,39 

53 Φασολάκια κατεψυγμένος 1000kgr ΤΕΜ. 100,00 2,22 222,00 0,13 28,86 250,86 

54 Xυμός πορτοκάλι 1λτ ΤΕΜ. 50,00 1,42 71,00 0,13 9,23 80,23 

55 Ηλιέλαιο 1 λιτ ΤΕΜ. 10,00 2,30 23,00 0,13 2,99 25,99 

 
   

 8610,21  
1119,3

5 
9729,56 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13%     

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
9.729,56 

ΟΜΑΔΑ Γ  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(CPV 15811000-6) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1 ΨΩΜΙ ΚΙΛ. 600 1,70 1020,00 132,60 1152,60 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   600 1,70 1020,00 132,60 1152,60 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.152,60 

 
ΟΜΑΔΑ Δ  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15110000-2) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΗ  

1 Κιμάς (ελια μοσχου) ΚΙΛΑ 170 10,00 1700,00 0,13 221,00 1921,00 
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4 Μοσχάρι(ποντικι/κοτσι) ΚΙΛΑ 170 10,00 1700,00 0,13 221,00 1921,00 

5 Κοτόπουλο-μπουτι ΚΙΛΑ 250 4,90 1.225,00 0,13 159,25 1384,25 

  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ   590  4625,00 13% 601,25 5226,25 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5226,25 

 
 
ΟΜΑΔΑ Ε  ΦΡΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15300000-1 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ  

1 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΑ 150 1,08 162 0,13 21,06 183,06 

2 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ κιλού ΚΙΛΑ 100 1,49 149 0,13 19,37 168,37 

3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 50 0,36 18 0,13 2,34 20,34 

4 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜ. 50 0,33 16,5 0,13 2,15 18,65 

5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 50 0,65 32,5 0,13 4,22 36,72 

6 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 400 0,80 320,0 0,13 41,60 361,60 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 70 0,60 42,00 0,13 5,46 47,46 

8 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 200 1,18 236 0,13 30,68 266,68 

9 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 40 1,50 60,00 0,13 7,80 67,80 

10 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 100 1,01 101 0,13 13,13 114,13 

11 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 100 0,32 32 0,13 4,16 36,16 

12 ΠΕΠΟΝΙ Αργείτικο ΚΙΛΑ 100 1,49 149,00 0,13 19,37 168,37 

13 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 100 0,95 95 0,13 12,35 107,35 

14 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΑ 100 1,46 146 0,13 18,98 164,98 

15 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  ΚΙΛΑ 50 3,50 175,00 0,13 22,75          197,75 

16 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ βαλεντσια ΚΙΛΑ 300 0,67 201 0,13 26,13 227,13 

17 ΜΗΛΑ σταρκιν ΚΙΛΑ 200 1,58 316,00 0,13 41,08 357,08 

18 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 30 1,60 48,00 0,13 6,24 54,24 

19 ΣΕΛΙΝΟ  ΤΕΜ 10 0,60 60,00 0,13 7,80 67,80 

20 ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ ΤΕΜ 10 1,0 10,00 0,13 1,30 11,30 

21 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 20 2,50 50,00 0,13 6,50 56,50 

22 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 20 1,40 28,00 0,13 3,64 31,64 

23 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 30 1,40 42,00 0,13 5,46 47,46 

24 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΟ 35 2,40 84,00 0,13 10,92 94,92 

25 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 10 2,20 22,00 0,13 2,86 24,86 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       2595,00 13% 337,35  

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.932,35 

Το συνολικό ύψος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.197,25 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α . 13% 

Ψαχνά, 29-08-2022 
  

                      ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΓΙΑ 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΕ17/Α 

Ο 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 
ΠΕ5/Α 

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΓΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕ1/Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

« ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ & ΤΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ(ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ) » 

Ενδ. Προϋπολογισμός: 37.197,25   € 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας ενός είδους 

ανάλογα (με τις απουσίες νηπίων παρόμοιες) και θα υπάρχει και δυνατότητα τροποποίησης των σχετικών 

συμβάσεων προμηθειών ή ακόμη και σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές 

των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονομασία προϊόντος, μάρκα κ.λ.π.) Τα είδη παραδίδονται έτοιμα 

προς χρήση χωρίς απόβαρο. 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, ελληνικής προέλευσης και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί 

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική 

αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα 

περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. 

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα 

αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. 

 

Α. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ                                  

Φρέσκο  γάλα διάρκειας ζωής επτά (07) ημερών για το προσωπικό των εργοταξίων, σχολικών καθαριστριών  

και του νομικού προσώπου (ΔΗΚΑΔΙΜΕ) του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων. Η συσκευασία θα είναι σε 

πλαστική φιάλη ή  χάρτινη συσκευασία (tetra pak ή παρόμοια) χωρητικότητας ενός 1lt. 

Η παράδοση του γάλακτος 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.  

Οι τόποι παράδοσης για το γάλα του προσωπικού του Δήμου θα υποδειχθούν από τον Δήμο κατόπιν 

συνεννόησης με τον μειοδότη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει ψυγεία στους χώρους που 

θα οριστούν, για την παραλαβή του γάλακτος από το προσωπικό.  

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

από την παραγγελία, τους υπεύθυνους των παραρτημάτων.  

Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να καταγράφει με ακρίβεια στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο, την 

ποσότητα που παραδίδει.  

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια  μεταφορικά μέσα, ψυγεία, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της 

προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στους 

χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.  
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Η μεταφορά θα γίνεται με ειδικά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή (φορτηγά ψυγεία), καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.  

Το γάλα θα μεταφέρεται και διατίθεται στους χώρους διανομής, με τα μέσα και τις συνθήκες που προβλέπουν οι 

ισχύουσες εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. 

 

Β. ΤΡOΦΙΜΑ 

1.Αλεύρι: Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου, βιομηχανικώς καθαρισθέντος από 

πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού. Να παράγεται και 

να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

2.Αλεύρι τύπου φαρίνα: Αρίστης ποιότητας συσκευασμένο σε κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη 

συσκευασία καθαρού βάρους 1.000 γραμμαρίων, χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθμός έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 5 μηνών εκτός ψυγείου 

3. Αυγά:  Να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίου βάρους από 53-63 γρ. Να είναι 

ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν 

κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους 

να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή 

ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να 

γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. 

4.Αλάτι:  Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει 

οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι 1000 γρ. 

5. Γάλα εβαπορέ: Να είναι αγελαδινό γάλα, εβαπορέ, πλήρες, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, 

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

συσκευασία των 400 γραμμαρίων περίπου,καθαρού βάρους.  Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός 

λίτρου τουλάχιστον και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 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. 

6.Γιαούρτι παραδοσιακό: Να είναι από αγελαδινό γάλα, με 10% λιπαρά, σε συσκευασία των 1000γρ. από 

παστεριωμένο αγελαδινό γάλα. Να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις και να έχει περιεκτικότητα 

σε λίπος 3,85%.Το παρασκευαστήριο να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και να έχει εξοπλισμό 

για αφυδάτωση του γάλακτος. 

7. Νιφάδες δηµητριακών τύπου κορν-φλέικς:  Να είναι σε συσκευασία των 375 γρ. όπως διατίθενται στην 

ευρεία αγορά, να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ημερομηνία 

λήξης, β)Σύνθεση του προϊόντος, γ)Περιεκτικότητα σε βιταμίνες 

8. Ελαιόλαδο:  Θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ και να έχει οξύτητα 0-1%. Το ελαιόλαδο να 

είναι ελληνικό και σε συσκευασία μεταλλική των 5 lt.  Να προέρχεται από τυποποιητήρια και 

παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα 

HACCP. 

9.Ζυμαρικά:  Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100% και να μην προορίζονται για επαγγελματική χρήση. 

Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και 

απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Η συσκευασία των ζυμαρικών (των 500 γρ) να είναι αεροστεγής και 

να αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής 
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10.Ζάχαρη:  Η ζάχαρη να είναι ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού και να είναι 

απαλλαγμένη από ξένες ύλες. 

11.Ζάχαρη άχνη: Με πολύ λεπτούς κόκκους και να περιέχει ένα 3% άμυλο αραβοσίτου  ώστε να μην 

απορροφά υγρασία και να μη σβολιάζει. 

12.Κατεψυγμένα λαχανικά:(Σπανάκι,Αρακάς,Φασολάκια):α κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα 

από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά 

και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την  ένδειξη «βαθειάς 

κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα» β) η ημερομηνία λήξης γ) Ο προσδιορισμός 

παρτίδας δ)Σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη». 

13.Μαργαρίνη τύπου SOFT: (Λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%)  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%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι (250) γραμμαρίων. 

14. Μέλι:  Η ονομασία «μέλι» θυμαρίσιο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη 

συσκευασία. Το μέλι να είναι ελληνικής παραγωγής. 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. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι από 900 γρ. έως 1000 γρ. 

15.Μαρμελάδα:  Σε γυάλινη συσκευασία ή πλαστική συσκευασία, 400 ή 500 γραμ. σε φρούτο επιλογής της 

Υπηρεσίας χωρίς συντηρητικά απαλλαγμένες από χρωστικές ουσίες. Στη συσκευασία να υπάρχει ένδειξη 

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

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης 

16.Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος : Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα 

στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον. Η συσκευασία να είναι χάρτινη των 

400γρ.  

17.Ντοματοπολτός: Σε συσκευασία των 860 γραμμαρίων μεταλλική. Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η 

συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 

τόπος παρασκευής 

18. Ξύδι: Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 

αλκοόλη). Το βάρος του να είναι 350 lt.   

19. Όσπρια – Ρύζια: Τα όσπρια – ρύζια να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναι απολύτως καθαρά, 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά 

προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, 

στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 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 οι εξής ενδείξεις: α)ελληνικής προέλευσης β)ποιότητα Α. Η 

συσκευασία για τα όσπρια και για τα ρύζια  να είναι του ενός (1) κιλού 

20. Πιπέρι:  Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές .  

21.Ψωμί για τοστ: 700 γραμ. Ψωμί σταρένιο  συσκευασμένο σε φέτες όπως διατίθεται ευρέως στο εμπόριο, 

σε μεγάλο και μεσαίο πακέτο, όπου θα αναγράφονται η ημέρα παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. 

22.Τυρί φέτα: Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο – αγελαδινό- γίδινο γάλα. Στη συσκευασία να 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«ΦΕΤΑ» (FETA), β)Προστατευμένη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ), γ)Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, ε)Το βάρος του 

περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία παραγωγής, ζ)Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δυο πρώτα 

γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 2)Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας 3)Ημερομηνία 
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παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ-1650-20.12.94). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό 

ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα .Αποκλείονται 

τα τρίμματα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 

23.Κεφαλογραβιέρα: Τυρί ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση,  

απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην 

παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α΄ ποιότητας . 

24.Τυρί κεφαλοτύρι: Να είναι σκληρό κίτρινο τυρί, 38% υγρασία,40% λίπος παρασκευασμένο από πρόβειο 

ή κατσικίσιο γάλα ή μίγμα αυτών Α΄ ποιότητας. Θα είναι σκληρό, εύγεστο, θα έχει υποστεί ωρίμανση 

τουλάχιστον 3 μήνες. Στη συσκευασία θα υπάρχει ένδειξη της ημερομηνίας παρασκευής και λήξης 

κατανάλωσης. 

25.Τυρί λευκό: Με αγελαδινό γάλα ελληνικής προέλευσης. 

26.Ανθότυρο.-Μυζήθρα: Αιγοπρόβεια  μαλακά λευκά τυριά ελληνικής προέλευσης  που θα αναγράφουν στη 

συσκευασία όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με το κώδικα τροφίμων και ποτών. 

27.Τυρί ημίσκληρο: Α΄ ποιότητας από αγελαδινό γάλα να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος 

υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%  τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. 

28.Φρυγανιά τριμμένη: Παρασκευάζεται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ 

των επιτρεπόμενων. Να προέρχεται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να 

είναι 180 γρ.. 

29. Χυλοπίτες : Οι χυλοπίτες να περιέχουν σιμιγδάλι, αυγά και γάλα. Η συσκευασία να είναι των 500 γρ. Στη 

συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. 

30.Τραχανάς: Ο τραχανάς είναι ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι και γάλα και έχει σχήµα κοκκώδες και 

ακανόνιστο. Οι κόκκοι έχουν διάµετρο περίπου 2-3 χιλιοστά. Ο ξινός τραχανάς ζυµώνεται µε γιαούρτι. 

Συσκευασία 500 γρ 

31.Σιμιγδάλι: Θα διατίθεται σε συσκευασία 500γρ και θα πληροί  τους όρους του κώδικα τροφίμων και 

ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

32.Μπέικιν Πάουντερ: Συσκευασμένα σε χάρτινα φακελάκια όχι χύµα, µε τις απαραίτητες ενδείξεις. 

33. Βαφές αυγών: Συσκευασία φακέλου για βάψιμο περίπου 40  πασχαλινών κόκκινων αυγών. Να πληρούν 

τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονοµικές διατάξεις 

34. Καρικεύματα:-μπαχαρικά: Κανέλλα τριμμένη-ξύλο, µοσχοκάρυδο κ.α., να είναι συσκευασμένα, σε 

αεροστεγή συσκευασία Α ποιότητας κατά προτίμηση ελληνικής συσκευασίας, µε τις απαραίτητες ενδείξεις. 

35. Βανίλιες: Για παρασκευή γλυκών συσκευασία 5 τεµ. X 3γρ.: Αναλλοίωτη σφραγισµένη συσκευασία. 

36. Ινδική καρύδα : Συσκευασία των 150γρ που θα αναγράφει όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με 

το κώδικα τροφίμων και ποτών. 

37. Αμυγδαλόψυχα-καρυδόψυχα: Να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές & 

Υγειονοµικές διατάξεις.  

38. Φύλλο χωριάτικο-κρούστας: Τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η 

προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό ) σε συσκευασία ενός  κιλού. θα 

αναγράφεται επίσης ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσής της στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό όπου θα  φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή 

θερμοκρασία κατάψυξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα.  

39.Σοκολατένια λαγουδάκια: Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία καθαρού 

βάρους  60 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 



15 

 

                                   

Γ. ΕΙΔΗ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ: 

Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από 350-400 

γραμμάρια (καθαρό-ψημένο). Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης 

αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και 

να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μισή ώρα 

τουλάχιστον μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών 

ουσιών. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται σε χάρτινες σακούλες. 

                                                      

Δ. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

1. ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ  

Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγµένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί µε την παροχή από τον 

προµηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν τη προέλευση. Να είναι κρέας Α΄ 

Κατηγορίας από ζώο ηλικίας έως 15 µηνών, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου 

χρώµατος για µμοσχάρι, χωρίς οσµή και αίµατα και η ποσότητα θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από 

ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κοµµάτια διάφορων ζώων.  

2. ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ   

Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α’ ποιότητος, να είναι καθαρισμένο 

εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το 

κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές 

με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και 

τα τραυματισμένα μέρη. 

3. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ  

Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70%. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια 

κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του 

οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό 

υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

Ειδικότερα: 

Να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό-λείο και να παράγονται στην Ελλάδα. 

Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 

1cm πάνω από τους ταρσούς, Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατό 

ισομεγέθη. 

Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος , καθαρά χωρίς 

ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία.  

Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα κόκαλα 

και σοβαρούς μώλωπες.  

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 τη πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6).Να προέρχονται 

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 
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ΠΔ203/98και του HACCP. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την 

ημερομηνία λήξεως. 

Ε. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα φρούτα και λαχανικά θα είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν τις προδιαγραφές της 

Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και 

ανάπτυξης για να φαγωθούν. Τα φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία μιας ή δύο σειρών και όχι σε 

περισσότερες σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή 

τους. 

Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο θα 

πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, 

προέλευση όπως και 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας), ΜΗΛΑ: 

Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν Σμίθ, Μπέλ φόρ, ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, 

κάιζερ κ.λ.π. Ειδικότερα:  

Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι Α κατηγορίας 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. Να είναι όσο το δυνατόν 

ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής τους. 

Ψαχνά, 29-08-2022   

                      ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΓΙΑ 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΕ17/Α 

Ο 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 
ΠΕ5/Α 

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΓΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕ1/Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

«ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ & ΤΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΟΥ(ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ) » 

Ενδ. Προϋπολογισμός: 37.197,25 € 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
Άρθρο 1_Αντικείμενο της παρούσας μελέτης 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος και τροφίμων που 

απαιτούνται για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και του νομικού  προσώπου αυτού. Ο 

προϋπολογισμός της ανέρχεται στο συνολικά στο ποσό των 37.197,25 € με Φ.Π.Α (13% ) και θα βαρύνει το 

προϋπολογισμό του Δήμου και του ΝΠΔΔ αυτού. 

Άρθρο 2 _ Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια αυτή θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 τον Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)., όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4605/2019 και  το Ν.4782/2021 

 Την παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕ   240/12.12.2012 τεύχος Α’, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’) 

 Tη με αριθμό 3 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Τμήμα Γενικών Υποθέσεων (με α.π 11543/26.3.2013) 

 όλη τη λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία (N.4608/2019 & N.4609/2019) 

 

Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:  

Απευθείας ανάθεση  από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής  του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 

σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  , όπως  αυτός  τροποποιήθηκε και  ισχύει έως σήμερα. 

Άρθρο 4 Υπογραφή Σύμβασης:  

 Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και του ΝΠΔΔ και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων και της προσφοράς του προμηθευτή  που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. 

Σύμφωνα με Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 2362/1995 υποχρεωτική  είναι  η σύναψη σύμβασης, εάν η 

αξία της  προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ (όπως αναπροσαρμόσθηκε το όριο με την 

2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427 Β΄). Η Σύμβαση θα έχει έναρξη από 

τον Σεπτέμβριο του 2022 και  και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων ή του ποσού του προϋπολογισμού.  

Άρθρο 4_Παράδοση ποσοτήτων:  

 Η παράδοση των ποσοτήτων των αγαθών θα γίνεται περιοδικά, κατόπιν εντολής της αναθέτουσας αρχής 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  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 
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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 στους τόπους παράδοσης θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. 

Ο Δήμος και το ΝΠΔΔ δεν υποχρεούται  να απορροφήσει  το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 

στην παρούσα. Εφόσον κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου  ή του ΝΠΔΔ. 

Ο Δήμος και το ΝΠΔΔ διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν  τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της, 

με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν (κατά τμήμα μελέτης 

/φορέα /ομάδα) να μην υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης. 

 Άρθρο 5_Παραλαβή των ειδών : 

Η παραλαβή των ειδών  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει  οριστεί με απόφαση 

αρμόδιου οργάνου και θα πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων αγαθών 

(άρθρα 208 και 221 του Ν. 4412/2016). 

Άρθρο 6_Πληρωμή των ειδών : 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την προμήθεια αγαθών και εφόσον προκύπτει 

αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας  του Δήμου ή του ΝΠΔΔ με την έκδοση, κάθε φορά, σχετικού 

νόμιμου φορολογικού παραστατικού του προμηθευτή με την παραλαβούσα ποσότητα των υλικών και έκδοση 

σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο ή το ΝΠΔΔ (με ημερομηνία υποχρέωσης 

εξόφλησης 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του παραστατικού) που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά, ύστερα την παραλαβή των υλικών του σχετικού παραστατικού, από την αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου ή του ΝΠΔΔ. 

Άρθρο 7_Κρατήσεις : 

Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 8 Τυχόν διαφορές : 

 Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου ή και των  

ΝΠΔΔ και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ψαχνά, 29-08-2022   
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