
               

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 12/2018 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 57.463,07 € 

 

 

 

 

 

 

         ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 

     ΣΟΤ  ΟΚΠΑΠ ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

                  ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

Α) Σερληθή Πεξηγξαθή 
Β) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 Γ)  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο   
 Γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
 Δ) Έληππα Πξνζθνξψλ (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 12/2018 

 

  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΗΣΗΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ  

ΟΚΠΑΠ ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ                                   

ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ                                       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 57.463,07 €  

   

 

Α) ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
          Ζ πεξηγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα : « Ππομήθεια ηποθίμυν  για ηην ζίηιζη 
παιδικών ζηαθμών ηος  ΟΚΠΑΠ και γάλαηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζυπικό Γήμος 
Βόλβηρ  και σολικών Δπιηποπών για ένα έηορ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 57.463,07 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Σα ηξφθηκα πξννξίδνληαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζίηηζεο 
ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν θξέζθν γάια πξννξίδεηαη γηα ην εξγαηνηερληθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο γηα έλα έηνο απφ ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (2018-2019), 
ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 53.361/02-10-2006 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκ. 
Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο - Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ – Απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ.1503, ηεχρνο Β’ 11-10-06 θαζψο επίζεο θαη ηηο 
ηξνπνπνηεηηθέο ηεο κε αξ. ΦΔΚ 1323/30.07.2007 Σεχρνο Β    θαη ΦΔΚ 990/28.05.2008 Σεχρνο Β  
φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα  θαη κε ηελ ηζρχνπζα ..Δ. Δπίζεο ην θξέζθν γάια πξννξίδεηαη γηα ηηο 
ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο/ θαζαξηζηέο κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν. 
4483/2017 , κε ππνρξέσζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζχκθσλα κε ηελ  
ΤΑ νηθ. 194002-02-2018 (Β’  310).  
         Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην Σκήκα Α για ηον θοπέα ΟΚΠΑΠ κε ηα εμήο ππνηκήκαηα : Α1) 
Eίδε θξενπσιείνπ, Α2) Γάια, Α3) Λνηπά Γαιαθηνθνκηθά Δίδε, Α4) Δίδε Αξηνπνηείνπ, Α5) Δίδε 
Οπσξνιαραλνπσιείνπ θαη Α6) Δίδε Παληνπσιείνπ, γηα ην Σκήκα Β για ηον θοπέα Γήμορ 
Βόλβηρ Β Γάια, γηα ην Σκήκα Γ γηα ηνλ  θοπέα: σολική Δπιηποπή Ππυηοβάθμιαρ 
Δκπαίδεςζηρ Γήμος Βόλβηρ και για ηο ημήμα Γ για ηον θοπέα: σολική Δπιηποπή 
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Βόλβηρ. Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ αλάινγεο πηζηψζεηο 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ: Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο 
Γήκνπ Βφιβεο απφ ηνλ θσδηθφ εμφδσλ Κ.Α. 02.60.6481.02 «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα  ζίηηζε 
παηδηθψλ ζηαζκψλ απφ 22-6-2018 – Γεθ 2018» πνζνχ 12.000,00 € γηα ην 2018  θαη ζα πξνβιεθηεί 
αλάινγα γηα ην 2019 πνζφ ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο . Γηα ην Γήκν ε δαπάλε  ζα θαιπθζεί απφ ηνπο 
Κ.Α. 02.15/20/30/35.6061.0001 ζπλνιηθνχ πνζνχ 8.800,99 € (2.500,00/5.500,00/400,99/400,00 
αληίζηνηρα) γηα ην 2018 θαη ζα πξνβιεθηεί αλάινγα γηα ην 2019 πνζφ ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο . 
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ζπλερηδφκελεο  ζην 2018 ζχκβαζεο (2017-2018), 
εθηηκνχκε φηη ζα έρνπκε πξαγκαηηθφ ππφινηπν ζηελ ιήμε ηεο,  ην νπνίν κπνξεί λα απνδεζκεπηεί 
θαη λα δεζκεπηεί εθ λένπ γηα ηε  λέα ζχκβαζε ηνπ 2018 ζηελ πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη θαη νη 
δχν αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ζηελ  πεξίπησζε πνπ ελεξγνπνηεζεί ην δηθαίσκα πξναίξεζεο 
θαη β) ρξεηάδεηαη ηπρφλ ελίζρπζε ησλ θσδηθψλ κέζα ζην έηνο. Γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο  ε 
δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ επηρνξήγεζε κέζσ  ΚΑΠ έηνπο 2018,ζηελ νπνία έρεη γίλεη ε ζρεηηθή 
πξφβιεςε ηεο δαπάλεο. 





( ππ’αξηζκ.1364/12-02-2018 Α΄ Απφθαζε Καηαλνκήο ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ έηνπο 
2018 πξνο ηνπο Γήκνπο).   
            Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δψζεη πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ππνηκήκαηα ή 
ηκήκαηα αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ ππνηκήκαηνο ή ηκήκαηνο θαη φρη γηα κέξνο απηνχ. 
           Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε ηε δηαδηθαζία  ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Κξηηήξην αλάζεζεο 
ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ην μεγαλύηεπο 
δηλ. ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ζηην ηιμή ηος είδοςρ ζηελ  λφκηκα 
δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο 
απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ 
θαη ηνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006.Γηα 
ηα ππφινηπα είδε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δειηίν, ην πνζνζηφ έθπησζεο εθιακβάλεηαη σο ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο % ζηελ ελδεηθηηθή ηηκή θάζε είδνπο. Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα 
είλαη ηκεκαηηθή αλάινγα κε ηηο αιεζηλέο αλάγθεο ησλ θνξέσλ. 
 
 
Aλαιπηηθά : 

Κ.Α 
προχπολογιςμοφ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 
/ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΑ 

ΕΙΔΟ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ        

(ςε €) 
  

CPV (Kωδικόσ 
Αριθμόσ Ειδών  

για τισ 
Δημόςιεσ 

υμβάςεισ) 

ΣΜΗΜΑ Α: 
ΣΡΟΦΙΜΑ, 

ΦΟΡΕΑ: ΟΚΠΑΠ           

02.60.6481.02   Α/Α1 Είδη κρεοπωλείου  5.747,18   15100000-9 

  Α/Α2 Γάλα 1.017,00   15511000-3 

  Α/Α3 Λοιπά Γαλακτομικά 3.469,67   15500000-3 

  Α/Α4 Είδη αρτοποιείου 2.069,56   15811000-6 

  

Α/Α5 

Είδη  
οπωρολαχανοπω-
λείου  5.822,08   15300000-1 

  Α/Α6 Είδη  παντοπωλείου 12.667,77   15800000-6 

    ΤΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ   30.793,26     

ΣΜΗΜΑ Β: 
ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΕΑ: 
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ           

02.15/20/30/35.  
6061.0001 Β Γάλα 20.852,57   15511000-3 

 

 
ΤΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ   20.852,57 

  ΣΜΗΜΑ Γ: 
ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΕΑ: 

ΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Γ Γάλα 4.027,32 
 

15511000-3 

 

 
ΤΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ   4.027,32 

  ΣΜΗΜΑ Δ: 
ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΕΑ: Δ Γάλα 1.789,92 

 
15511000-3 





ΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

    ΤΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ   1.789,92     

  
  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΣΜΗΜΑΣΩΝ Α-Δ 57.463,07     

 

 

          Ζ πξνκήζεηα ζα αλαηεζεί θαη ζα εθηειεζηεί κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο :  
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117  

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4111/2013(ΦΔΚΑ΄18)  
 
         Οη θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα αλαιψζνπλ φιεο ηηο πνζφηεηεο θαη ηελ αμία ηεο ζχκβαζεο 
αιιά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζα πξνβαίλεη ζε έγγξαθεο παξαγγειίεο. Ζ ζχκβαζε ιχεηαη 
απηφκαηα ρξνληθά κε ηε ιήμε ηνπ έηνπο ζχκβαζεο ή κε ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ αλ απηφ 
γίλεη ρξνληθά πξψην.   
   
            
           

 
ηαπξφο, 26/03/2018 
Ζ Πξντζηακέλε Γ/ζεο 

 Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
 
 

Αλαζηαζία Παζζά 
TE Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 

 
 

H ζπληάμαζα 
 
 
 

 Δπηπρία Κνχξηε 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





             
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 12/2018 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΗΣΗΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ  
ΟΚΠΑΠ ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ                                   
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ                                      
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 57.463,07 € 

   

 

Β) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

ΣΜΗΜΑ Α: 

ΣΡΟΦΙΜΑ, 

ΦΟΡΔΑ: 

ΟΚΠΑΠ 

ΔΙΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(σε €) (σε €)  (σε €) 

Α1 
Δίδε 
θξενπσιείνπ  

5.086,00 661,18 5.747,18 

Α2 Γάια 900,00 117,00 1.017,00 

Α3 
Λνηπά 
Γαιαθηνθνκηθά 
Δίδε 

3.070,50 399,17 3.469,67 

Α4 
Δίδε 
αξηνπνηείνπ 

1.724,00 345,56 2.069,56 

Α5 
Δίδε  
νπσξνιαραλν-
πσιείνπ  

5.152,28 669,80 5.822,08 

Α6 
Δίδε  
Παληνπσιείνπ 

10.953,96 1.713,81 12.667,77 

  
ΤΝΟΛΟ  
ΣΜΖΜΑΣΟ  
A 

26.886,74 3.906,52 30.793,26 

ΣΜΗΜΑ Β: 

ΓΑΛΑ, ΦΟΡΔΑ: 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  

ΔΙΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(σε €) (σε €)  (σε €) 

Β  Γάια 18.453,60 2.398,97 20.852,57 

  
ΤΝΟΛΟ  
ΣΜΖΜΑΣΟ  
B 

18.453,60 2.398,97 20.852,57 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΓΑΛΑ,  
ΦΟΡΕΑ: ΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ 

ΔΙΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(σε €) (σε €)  (σε €) 





ΒΟΛΒΗ 

Γ  Γάια 3.564,00 463,32 4.027,32 

  
ΤΝΟΛΟ  
ΣΜΖΜΑΣΟ  
Γ 

3.564,00 463,32 4.027,32 

ΣΜΗΜΑ Δ: ΓΑΛΑ,  
ΦΟΡΕΑ: ΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΒΟΛΒΗ 

ΔΙΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ  
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(σε €) (σε €)  (σε €) 

Γ  Γάια 1.584,00 205,92 1.789,92 

  
ΤΝΟΛΟ  
ΣΜΖΜΑΣΟ  
Γ 

1.584,00 205,92 1.789,92 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΣΜΗΜΑΣΩΝ 
Α-Δ 

50.488,34 6.974,73 57.463,07 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   ΑΝΑ    ΣΜΗΜΑ  

 

ΣΜΗΜΑ  Α: ΣΡΟΦΙΜΑ, ΦΟΡΔΑ: ΟΚΠΑΠ  

 

 

ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α1: ΔΗΓΖ 
ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ         

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΘΡΟΗΜΑ 

Κνηφπνπιν νιφθιεξν ΚΗΛΟ 2,61 € 250 652,50 € 

Κνηφπνπιν θηιέην ΚΗΛΟ  5,31 € 200 1.062,00 € 

Κηκάο κνζράξη θέηα ΚΗΛΟ 7,70 € 150 1.155,00 € 

Κξέαο κνζραξίζην - πνληίθη ΚΗΛΟ 7,70 € 200 1.540,00 € 

Υνηξηλφ ρσξίο θφθθαιν ΚΗΛΟ 4,51 € 150 676,50 € 

      ΤΝΟΛΟ 5.086,00 € 

      ΦΠΑ 13% 661,18 € 

      

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ- 
ΤΠΟΣΜΖΜΑ  
1 5.747,18 € 

          

ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α2: ΓΑΛΑ         

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΘΡΟΗΜΑ  

Γάια, θξέζθν 3,5 %ιηπαξά, 
ζπζθεπαζία 1 L ΛΗΣΡΟ 0,90 € 1000 900,00 € 

      ΤΝΟΛΟ 900,00 € 

      ΦΠΑ 13% 117,00 € 





      

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ-
ΤΠΟΣΜΖΜΑ 2 1.017,00 € 

          

ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α3:  ΛΟΗΠΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ         

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΘΡΟΗΜΑ 

Κεθαινηχξη ΚΗΛΟ  7,50 € 80 600,00 € 

Σπξί θέηα  ΚΗΛΟ 9,20 € 100 920,00 € 

Καζέξη ΚΗΛΟ 11,23 € 100 1.123,00 € 

Γηανχξηη  ζηξαγγηζηφ θηιφ  ΚΗΛΟ  2,85 € 150 427,50 € 

      ΤΝΟΛΟ 3.070,50 € 

      ΦΠΑ 13% 399,17 € 

      

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ -
ΤΠΟΣΜΖΜΑ 3 3.469,67 € 

          

ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α4: ΔΗΓΖ 
ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ         

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΘΡΟΗΜΑ 

Άξηνο νιηθήο άιεζεο ΜΗΟΚΗΛΟ 0,62 € 1000 620,00 € 

      ΤΝΟΛΟ(1) 620,00 € 

      ΦΠΑ 13% (1) 80,60 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (1)  700,60 € 

Κνπινχξη κε ζνπζάκη 
κπαζηνχλη ΣΔΜΑΥΗΟ 0,40 € 300 120,00 € 

Φσκί ηνπ ηνζη  ζπζθεπαζία 
νιηθήο άιεζεο ΣΔΜΑΥΗΟ 2,27 € 200 454,00 € 

Σπξνπηηάθηα θαηεςπγκέλα  
ζπζθεπαζία ΣΔΜΑΥΗΟ  2,33 € 100 233,00 € 

θνιηάηα  (Φχιιν)  ΣΔΜΑΥΗΟ 2,97 € 100 297,00 € 

      ΤΝΟΛΟ (2)  1.104,00 € 

      ΦΠΑ 24% 264,96 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ(2) 1.368,96 € 

      ΤΝΟΛΟ (1+2) 1.724,00 € 

      ΦΠΑ (1+2) 345,56 € 

      

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ -
ΤΠΟΣΜΖΜΑ 3 2.069,56 € 

          

ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α5: ΔΗΓΖ 
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ         





ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΘΡΟΗΜΑ 

Παηάηεο ΚΗΛΟ 0,74 € 500 370,00 € 

Κξεκκχδηα ΚΗΛΟ 0,74 € 100 74,00 € 

Καξφηα ΚΗΛΟ 1,14 € 100 114,00 € 

Σνκάηα Α΄ ΚΗΛΟ 1,32 € 150 198,00 € 

έιηλν ΚΗΛΟ 1,32 € 50 66,00 € 

Αγγνπξάθηα ΣΔΜΑΥΗΟ 0,65 € 100 65,00 € 

Μειηηδάλα ΚΗΛΟ 2,60 € 60 156,00 € 

Kνινθπζάθηα ΚΗΛΟ 1,58 € 60 94,80 € 

Παληδάξηα  ΚΗΛΟ 1,23 € 100 123,00 € 

Πηπεξηέο πξάζηλεο  γηα 
γεκηζηά ΚΗΛΟ 2,61 € 60 156,60 € 

Λάραλν ΚΗΛΟ 0,52 € 60 31,20 € 

Ματληαλφο ΣΔΜΑΥΗΟ 0,49 € 30 14,70 € 

Άλεζνο ΣΔΜΑΥΗΟ 0,49 € 30 14,70 € 

Νεθηαξίληα  ΚΗΛΟ 1,47 € 80 117,60 € 

Μήια ηάξθηλ  ΚΗΛΟ 2,12 € 200 424,00 € 

Αριάδηα ΚΗΛΟ 2,39 € 250 597,50 € 

Μπαλάλεο ΚΗΛΟ 1,89 € 250 472,50 € 

Ρνδάθηλα  ΚΗΛΟ  1,47 € 100 147,00 € 

Φξάνπιεο ΚΗΛΟ 4,16 € 50 208,00 € 

Βεξίθνθν ΚΗΛΟ 4,47 € 50 223,50 € 

Καξπνχδη ΚΗΛΟ 0,57 € 50 28,50 € 

Πεπφλη ΚΗΛΟ 1,19 € 50 59,50 € 

Κεξάζηα  ΚΗΛΟ 3,09 € 40 123,60 € 

θφξδα ΚΗΛΟ 4,42 € 30 132,60 € 

Λεκφληα ΚΗΛΟ 1,32 € 100 132,00 € 

Πηπεξηά Κέξαην ΚΗΛΟ 2,61 € 100 261,00 € 

παλάθη ΚΗΛΟ 1,23 € 70 86,10 € 

Κξεκκχδηα ρισξά ΣΔΜΑΥΗΟ 0,58 € 41 23,78 € 

Μαληαξίληα ΚΗΛΟ 1,58 € 150 237,00 € 

Πνξηνθάιηα Υπκνχ ΚΗΛΟ 0,88 € 150 132,00 € 

Φαζνιάθηα (πιαηηά) ΚΗΛΟ 3,83 € 70 268,10 € 

      ΤΝΟΛΟ 5.152,28 € 

      ΦΠΑ 13% 669,80 € 

      

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ-
ΤΠΟΣΜΖΜΑ 5 5.822,08 € 

          

  

        
ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α6: ΔΗΓΖ 
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΘΡΟΗΜΑ 

Αιεχξη θαξίλα 500gr ΣΔΜΑΥΗΟ 0,65 € 100 65,00 € 





Αξαθάο θαηεςπγκέλνο 1 
θηινχ ΣΔΜΑΥΗΟ 2,26 € 60 135,60 € 

Υπινπίηεο ΣΔΜΑΥΗΟ 1,59 € 80 127,20 € 

Αζηξάθη 500gr ΣΔΜΑΥΗΟ 1,02 € 80 81,60 € 

Απγά  6 Σεκάρηα 55 -60γξ ΠΑΚΔΣΟ 1,61 € 70 112,70 € 

Κνθηφ Μαθαξνλάθη 500γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,75 € 200 150,00 € 

θξηζαξάθη κέηξην 500γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,69 € 150 103,50 € 

Λάδη extra παξζέλν  5 
ΛΗΣΡΟ  ΣΔΜΑΥΗΟ 26,90 € 120 3.228,00 € 

Μέιη ΚΗΛΟ 9,65 € 80 772,00 € 

Νεξά (6 κπνπθάιηα ηνπ 
1,5litr ΣΔΜΑΥΗΟ 1,17 € 50 58,50 € 

Ρχδη Καξνιίλα 500 γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 1,12 € 150 168,00 € 

Ρχδη ηχπνπ θίηξηλν  500γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 1,12 € 150 168,00 € 

Σζάη  βνπλνχ 50 gr ΣΔΜΑΥΗΟ  1,41 € 50 70,50 € 

Φαθέο ρνλδξέο 500γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 1,14 € 100 114,00 € 

Ρεβχζηα ΣΔΜΑΥΗΟ 1,72 € 50 86,00 € 

Φαζνιάθη πιαηχ 
θαηεςπγκέλν ελφο θηινχ ΣΔΜΑΥΗΟ 2,35 € 100 235,00 € 

Φαζφιηα κέηξηα 500γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 1,29 € 100 129,00 € 

Φάξη θαηεςπγκέλν- γιψζζα 
θηιέην ΚΗΛΟ 10,10 € 80 808,00 € 

Φάξη θαηεςπγκέλν- Πέξθα ΚΗΛΟ 8,65 € 80 692,00 € 

ρηαπνδαθη  ΚΗΛΟ 14,99 € 30 449,70 € 

θαιακάξηα  ΚΗΛΟ 7,81 € 30 234,30 € 

νππηέο  ΚΗΛΟ 11,03 € 30 330,90 € 

      ΤΝΟΛΟ (1) 8.319,50 € 

      ΦΠΑ 13% (1) 1.081,54 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (1) 9.401,04 € 

Φπηηθή καξγαξίλε soft 
500gr ΣΔΜΑΥΗΟ 1,00 € 50 50,00 € 

Φξπγαληά ηξηκκέλε ζίηνπ  
ζπζθ. 180γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,43 € 30 12,90 € 

Κάζηεξ Πάνπληεξ ζπζθ. 
120γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,77 € 30 23,10 € 

Μαπξνπίπεξν ΣΔΜΑΥΗΟ 0,88 € 50 44,00 € 

Καλέια  50 γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,50 € 50 25,00 € 

Μνζρνθάξπδν  50 γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 1,77 € 50 88,50 € 

Κνκπφζηα ξνδάθηλνπ  
480γξ.θαζ. ΣΔΜΑΥΗΟ 1,97 € 70 137,90 € 

Μαγηά μεξή  ηεκ 3 ΣΔΜΑΥΗΟ 0,88 € 50 44,00 € 

Γεκεηξηαθά  νιηθήο άιεζεο ΣΔΜΑΥΗΟ 2,78 € 200 556,00 € 

Καθάν ζθφλε  ΣΔΜΑΥΗΟ  2,03 € 40 81,20 € 

Υπκφο ληνκάηαο 500 γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,60 € 150 90,00 € 

Ρίγαλε 50 γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,78 € 24 18,72 € 

Ξχδη (ππνθαηάζηαην) 400γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,57 € 82 46,74 € 

Μαξκειάδα 500γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 3,92 € 100 392,00 € 





Κνπζθνπζάθη ΣΔΜΑΥΗΟ 1,33 € 100 133,00 € 

Αιάηη ζαθνπιάθη 500gr ΣΔΜΑΥΗΟ 0,48 € 80 38,40 € 

Εάραξε ΚΗΛΟ 0,64 € 50 32,00 € 

Υπκφο θξνχησλ αλάκηθηνο 1 
ιίηξνπ ΣΔΜΑΥΗΟ 1,56 € 100 156,00 € 

Βαλίιηεο ζπζθεπήο 1,5 γξ ΣΔΜΑΥΗΟ 0,20 € 80 16,00 € 

Κνπινπξάθηα Βαλίιηαο ΚΗΛΟ 5,69 € 20 113,80 € 

νθνιαηέληα απγά  ΚΗΛΟ 8,13 € 30 243,90 € 

Βαζηιφπηηα  ΚΗΛΟ 4,88 € 15 73,20 € 

Λνπθνχκηα  ΚΗΛΟ  3,25 € 30 97,50 € 

Διηέο ΚΗΛΟ  4,02 € 30 120,60 € 

      ΤΝΟΛΟ (2)  2.634,46 € 

      ΦΠΑ 24% (2) 632,27 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (2) 3.266,73 € 

      
ΤΝΟΛΟ (1) 
+(2) 10.953,96 € 

      ΦΠΑ (1) +(2) 1.713,81 € 

      

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ -
ΤΠΟΣΜΖΜΑ 6 12.667,77 € 

          

      

ΤΝΟΛΟ 
ΣΜΖΜΑΣΟ  
Α  26.886,74 

      
ΦΠΑ 
ΣΜΖΜΑΣΟ Α 3.906,52 

      

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΣΜΖΜΑΣΟ Α 30.793,26 

 

 

ΣΜΗΜΑ  Β: ΓΑΛΑ, ΦΟΡΔΑ: ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

 

ΣΜΖΜΑ Β ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ  ΣΗΜΖ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1. 

Φηάιεο Γάια (ζε 
ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ) 
γηα πξνζσπηθφ κφληκν 

θαη ανξίζηνπ (Α)  

Σεκάρηα 14.520,00 0,90 € 13.068,00 





2. 

Φηάιεο Γάια (ζε 
ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ) 

γηα ην κφληκν θαη 
ανξίζηνπ ηεο 

πξνθήξπμεο 3Κ/2018 
θαη ηνπ επνρηαθνχ 
πξνζσπηθνχ πνπ 

πξνυπνινγίζηεθε  γηα 
ην 2018 (δηθαίσκα 

πξναίξεζεο) 
(πεξηπηψζεηο Β-Γ) 

Σεκάρηα 5.984,00 0,90 € 5.385,60 

      20.504 
ΜΔΡΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

18.453,60 

    
ΦΠΑ 
13% 

2.398,97 

    
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

20.852,57 

 

Α) Γηα ην κφληκν θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ γηα 12 κήλεο : 
55 άηνκα * 264 εκέξεο = 14.520 θηάιεο ηνπ ελφο ιίηξνπ 
Δπίζεο πξνυπνινγίζηεθαλ  γηα ην 2018 νη παξαθάησ πξνζιήςεηο:  

Β) Μφληκνη θαη ανξίζηνπ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ ηελ πξνθήξπμε 3Κ/2018 
14 άηνκα * 264 εκέξεο = 3.696 θηάιεο ηνπ ελφο ιίηξνπ 

Γ) Γηα ην επνρηαθφ πξνζσπηθφ κε νθηάκελεο ζπκβάζεηο  
9 άηνκα * 176 εκέξεο = 1.584 θηάιεο ηνπ ελφο ιίηξνπ 

 Γ) Γηα ην επνρηαθφ πξνζσπηθφ κε δίκελεο ζπκβάζεηο 
     16 άηνκα * 44 εκέξεο = 704 θηάιεο ηνπ ελφο ιίηξνπ 
 
 

ΣΜΗΜΑ  Γ: ΓΑΛΑ, ΦΟΡΔΑ: ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ 
ΒΟΛΒΖ 

 

ΣΜΖΜΑ Γ ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ  ΣΗΜΖ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1. 

Φηάιεο Γάια (ζε 
ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ) 

γηα ζρνιηθέο 
θαζαξίζηξηεο/θαζαξηζηέο 
κε ζχκβαζε κίζζσζεο 

έξγνπ ρξνληθήο 
δηάξθεηαο 10 κελψλ   

Σεκάρηα 3.960,00 0,90 € 3.564,00 

      
 

ΜΔΡΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

3.564,00 

    
ΦΠΑ 
13% 

  463,32 





    
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

4.027,32 

 
 Γηα ην πξνζσπηθφ (ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο/θαζαξηζηέο) γηα 10 κήλεο : 

18 άηνκα * 220 εκέξεο = 3.960 θηάιεο ηνπ ελφο ιίηξνπ 
 

ΣΜΗΜΑ  Γ: ΓΑΛΑ, ΦΟΡΔΑ: ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ 

 

 

ΣΜΖΜΑ Γ ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ  ΣΗΜΖ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1. 

Φηάιεο Γάια (ζε 
ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ) 

γηα ζρνιηθέο 
θαζαξίζηξηεο/θαζαξηζηέο 
κε ζχκβαζε κίζζσζεο 

έξγνπ ρξνληθήο 
δηάξθεηαο 10 κελψλ   

Σεκάρηα 1.760,00 0,90 € 1.584,00 

      
 

ΜΔΡΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1.584,00 

    
ΦΠΑ 
13% 

205,92 

    
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1.789,92 

 

       
Γηα ην πξνζσπηθφ (ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο/θαζαξηζηέο) γηα 10 κήλεο : 

8 άηνκα * 220 εκέξεο = 1.760 θηάιεο ηνπ ελφο ιίηξνπ 
 

                 Οη  ηηκέο ειήθζεζαλ απφ ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο (ηεο 26/02/2018 γηα θεπεπηηθά , θξνχηα, θξεαηηθά, 
θαηεςπγκέλα ιαραληθά θαη θαηεςπγκέλσλ θαη λσπψλ ηρζχσλ θαη 27/02/2018  γηα ειαηφιαδα θαη 
βαζηθά είδε παληνπσιείνπ). Γηα ηνλ  άξην θαη  νξηζκέλα είδε παληνπσιείνπ πνπ δελ 
ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην δειηίν έγηλε έξεπλα ζηελ αγνξά. Γηα ην γάια ιήθζεθε ππφςε ε ηηκή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε ηελ νπνία πξνκεζεχηεθε ν νξγαληζκφο θαη ν Γήκνο Βφιβεο  ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην δειηίν πηζηνπνίεζεο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο παξάδνζεο.  
 

 
ηαπξφο, 26/03/2018 

Ζ Πξντζηακέλε  Γ/λζεο 
 Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

 
Αλαζηαζία Παζζά 

TE Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 

 
 

H ζπληάμαζα 
 

 
 Δπηπρία Κνχξηε 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

 

 

 

 

 





 

 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 12/2018 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΗΣΗΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ  
ΟΚΠΑΠ ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ                                   
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ                                      
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 57.463,07 € 

   

 
                                          Γ) ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
1)  Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. 
2) Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο, ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ην παξφλ ηεχρνο 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα θαη 
επηρεηξήζεηο. 
3) Όια ηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ε 
δηαηξνθηθή επηζήκαλζε. 
Διδικόηεπα: 
ΣΜΖΜΑ  Α 
ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α1: ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΝΧΠΑ 
Σα θνηφπνπια ζα πξέπεη λα έρνπλ ζθαγεί θαλνληθά θαη φρη ιφγσ αξξψζηηαο ζε εγθεθξηκέλα θαη 
λφκηκα ιεηηνπξγνχληα πηελνζθαγεία, αλεπηπγκέλν κπτθφ ζχζηεκα κε δέξκα ιείν θαη καιαθφ , 
μηθνεηδή απφθπζε ηνπ ζηέξλνπ  καιαθή θαη άθακπηε θαη λα έρνπλ δηαηξαθεί κε πνηνηηθή - 
ηζνξξνπεκέλε ηξνθή (λα απέρεη απφ ην ζηηεξέζην γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκφο). Γελ ζα 
πξέπεη λα αλαδίδνπλ θαθνζκία, απαιιαγκέλα αιινηψζεσλ, θαθψζεσλ, εθδνξψλ θαη γεληθφηεξα λα 
θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ πηελνζθαγείνπ θαη ηελ εκεξνκελία ζθαγήο θαη αλάισζεο θαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο ηνπ Κηεληάηξνπ ηνπ πηελνζθαγείνπ . Σα 
πξνζθνκηδφκελα θνηφπνπια λα είλαη ζθαγκέλα, απνπηεξσκέλα, ρσξίο θεθάιη θαη πφδηα πνπ 
θφβνληαη ζηνπο ηαξζνχο ή έλα εθαηνζηφ θάησ απφ απηνχο θαη ρσξίο ζπθψηη, θαξδηά ,ζηνκάρη θαη 
έληεξα. Σν εθάζηνηε βάξνο ησλ πξέπεη λα είλαη 1.200γξ έσο 1.400 γξ. Γεληθά πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα αθνινπζνχλ ηνπο νδεγνχο πγηεηλήο ηνπ 
ΔΦΔΣ. 
 
ΚΡΔΑ ΝΧΠΟ 
Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ δψν ζθαγκέλν ζε ζθαγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, πξηλ 48 ψξεο θαη 
κέρξη 4 εκέξεο, λα έρεη ππνζηεί θξεoζθνπηθφ έιεγρν θαη λα θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο 
ηνπ Κηεληαηξηθνχ- Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 
Σν θξέαο θαηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ζηνλ θνξέα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζεξκνθξαζία 
αλψηεξε ησλ 4º-6º C θαη αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο ηεο νζκήο θαη ηεο ζχζηαζεο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη θξέαο ζε πνζφηεηα  θαη πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ 
παξαγγειία ηνπ θνξέα. Να δειψλεη ηηο πνζφηεηεο θξέαηνο θαηά θαηεγνξία θαη πνηφηεηα ηφζν ζην 
δειηίν απνζηνιήο φζν θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 
Ζ κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο πξνο ηνλ θνξέα ζα γίλεηαη ππφ πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη κε κεηαθνξηθά κέζα 
εθνδηαζκέλα κε ηε ζρεηηθή άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο ππεξεζίαο θαη ζα αθνινπζνχληαη νη νδεγνί 
πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ. 
Ο θηκάο ζα θφπηεηαη απφ θξέαο ηεο αξεζθείαο ηνπ θνξέα ζην εξγαζηήξην ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ 





πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο, παξνπζία ησλ αληηπξνζψπσλ 
ηνπ θνξέα. Θα παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ θξέαο πξνζθάηνπ ζθαγήο απφ 48 σξψλ έσο 4 
εκεξψλ, λα έρεη ππνζηεί θξεoζθνπηθφ έιεγρν θαη λα θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο ηνπ 
Κηεληαηξηθνχ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 
Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή θηκά απφ θξέαο πνπιεξηθψλ, επίζεο απνθιείνληαη νη κχεο ηεο 
θεθαιήο, πιεγέο αθαηκάμεσο, δψλεο ελέζεσλ, δηάθξαγκα, ιάπα θαη ππνιείκκαηα θξέαηνο 
απνμεζκέλα απφ νζηά.                                                                                                         
 
ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α2  ΓΑΛΑ 
 ΓΑΛΑ  ΦΡΔΚΟ 

1)   Σν γάια ζα είλαη ειιεληθφ θξέζθν πιήξεο  αγειαδηλφ 3,5 % ιηπαξά θαη πξσηεΐλεο  3,3 
έσο 3,9 /100 ml νκνγελνπνηεκέλν θαη παζηεξησκέλν αιιά φρη πςειήο παζηεξίσζεο 
ζπζθεπαζίαο κε εκεξνκελία φρη κεγαιχηεξεο ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάδνζεο. Ακέζσο 
κεηά ηε παζηεξίσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηνπο 6 º ζηελ νπνία θαη ζπληεξείηαη, απνζεθεχεηαη θαη δηαλέκεηαη , ε δε δηάξθεηα 
ηεο ζπληήξεζεο ηνπ θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή θαη δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηηο 5 εκέξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εκεξνκελίαο παζηεξίσζεο. Σν 
παζηεξησκέλν γάια ζα πξνκεζεχεηαη ζε ζπζθεπαζία ελφο ιίηξνπ ζπζθεπαζκέλν ζε 
αδηάβξνρα ράξηηλα πιαζηηθνπνηεκέλα εζσηεξηθά (laminated) θνπηηά (tetra pack) ηνπ ελφο 
ιίηξνπ. Μπνξεί λα είλαη νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο δηαηίζεηαη ζην ιηαληθφ 
εκπφξην ζχκθσλα κε ην αξ. 80 ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ (Φ.Δ.Κ. Β’ 788/87, ζει 89/140). 

2) Ο πξνζθέξσλ ζηα Σκήκαηα φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην είδνο Γάια, ζα πξέπεη λα αλαθέξεη 
ζε πνην εξγνζηάζην παξάγεηαη θαη απφ πνηα εηαηξεία, βηνκεραλία. Ζ βηνκεραλία  
παξαγσγήο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ν πξνζθέξσλ εθ κέξνπο ηεο λα πξνζθνκίζεη: 

 α) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο ISO 9001 ή άιιν ηζνδχλακν ,πνπ λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ  
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis & Critical Control Points-Αλάιπζε Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ 
εκείσλ Διέγρνπ) θαη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο (CE) θαη ηα 
Γηεζλή Πξφηππα. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ISO 22000 ή άιιν ηζνδχλακν. 
2) ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α3 : ΛΟΗΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ  

ΣΤΡΗ 
Σα είδε γαιαθηνθνκίαο (θεθαινηχξη, ηπξί θέηα, θαζέξη) ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη 
επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ 
αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. Να πιεξνχλ  ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
γεληθέο θαη εηδηθέο θαη λα παξαζθεπάδνληαη ζε ηπξνθνκεία  θαη  εξγαζηήξηα γηανπξηηνχ εγθεθξηκέλα 
ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 56/95. Σα ζθιεξά θαη εκίζθιεξα ηπξηά λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο ή επψλπκα γηα ηα 
έρνληα δηεζλείο ή εζληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 ΓΗΑΟΤΡΣΗ  
Απφ πιήξεο αγειαδηλφ γάια ζε ζπζθεπαζία θηινχ ζηξαγγηζηφ. Σν πξνκεζεπφκελν γηανχξηη λα 
πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα παξαζθεπάδεηαη ζε εξγαζηήξηα 
γηανπξηηνχ εγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 56/95. Να θέξεη εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία δελ 
πξέπεη λα είλαη παξαπνηεκέλε. 
 
ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α4 : ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 
1.  ΑΡΣΟ 
Σν “ςσκί” ζα είλαη πξφζθαηα παξαζθεπαζκέλν, ζα έρεη θφξα κε ζρεηηθή ζηεξεφηεηα. Ζ ςίρα ζα 
είλαη καιαθή, ειαζηηθή θαη θαιά δηνγθσκέλε θαη λα κελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ 
απνρσξηζκνχ ηεο θφξαο απφ ηελ ςίρα. Ο ηχπνο άιεπξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη  λα είλαη   70%, 
Απ' απηφ ηνλ ηχπν αιεχξνπ λα παξαζθεπάδεηαη ην ζπλεζηζκέλν άζπξν ςσκί. Πνπ πξνθχπηεη κεηά 
απφ ςήζηκν δχκεο απνηεινχκελεο απφ αιεχξη, λεξφ, καγηά θαη αιάηη. Ο πξνκεζεπφκελνο άξηνο 
θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα ζα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζα 
αθνινπζνχλ ηνπο νδεγνχο πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ. Να δηαηίζεηαη ζε θξαηδφια ηνπ κηζνχ θηινχ. 
2.ΚΟΤΛΟΤΡΗ 





Κνπινχξη  κπαζηνχλη κε ζνπζάκη 
3. ΦΧΜΗ ΣΟΤ ΣΟΣ (ζςζκεςαζία) 
Φηηαγκέλν απφ ςσκί νιηθήο άιεζεο θνκκέλν ζε θέηεο γηα ηνζη παξαζθεπήο ην πνιχ δχν 
πξνεγνχκελσλ εκεξψλ. Ζ πγξαζία ηεο ζπζθεπαζίαο λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην θαη «πνηίδεη» ηηο 
θέηεο. 
4. ΣΤΡΟΠΗΣΑΚΗΑ (ζςζκεςαζία) 
    Σεμάσια 50 γπ. 
5. ΦΟΛΗΑΣΑ (ΦΤΛΛΟ) 
 
ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α5 : ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ 
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ  
Να είλαη Α πνηφηεηαο θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. 
Απαγνξεχεηαη ε παξαιαβή θξνχησλ ειαηησκαηηθψλ. Σα θξνχηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε 
ζπζθεπαζία κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεηξά, ζα πξέπεη λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο 
ζεηξέο. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο απφ μέλεο χιεο 
κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.  
Δθηζηάηαη πξνζνρή ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγηα ψζηε λα αλαγξάθνληαη 
ιεπηνκεξψο νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο, ε θαηεγνξία πξνέιεπζεο σο θαη θάζε 
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα π.ρ. ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ: Μέξιηλ , Κξήηεο θιπ.  
Σα νπσξνιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, ξαδηελεξγά 
θαηάινηπα θαη λα κελ είλαη κεηαιιαγκέλα. 
 
ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α6 : ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
Γεληθφηεξα ηα πξνκεζεπφκελα είδε παληνπσιείνπ  ζα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
1. ΑΛΔΤΡΗ 
 Αιεχξη ηχπνπ θαξίλα ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
2. ΑΛΑΣΗ  
πζθεπαζία ζε ζαθνπιάθη 500γξ 
3.  ΑΤΓΑ 
Σα πξνκεζεπφκελα  απγά λα είλαη Α΄ Καηεγνξίαο θαη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ  Καηεγνξία Α: Δίλαη ηα θξέζθα απγά κε χςνο 
αεξνζαιάκνπ κηθξφηεξν ησλ 6 ρηιηνζηψλ, κε θέιπθνο θπζηνινγηθφ, θαζαξφ θαη άζηθην, κε αζπξάδη 
θαζαξφ δηαπγέο ρσξίο μέλα ζψκαηα, κε θξφθν ρσξίο θειίδεο αίκαηνο θ.ά. 
Σα απγά απηά δελ πξέπεη λα έρνπλ θαζαξηζηεί νχηε κε πγξά, νχηε κε μεξά κέζνδν. Σα απγά ηεο 
θαηεγνξίαο Α δελ πξέπεη λα έρνπλ δηαηεξεζεί ζε ρψξνπο κε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 8°C. 
Καηεγνξίεο βάξνπο απγψλ 

Καηεγνξίεο βάξνπο Βάξνο απγψλ ζε γξακκάξηα 

- Καηεγνξία 4 55 σο θάησ ησλ 60 

 
4. ΒΑΝΗΛΗΔ 
πζθεπαζία 1,5 γξ 
5. ΕΑΥΑΡΖ 
πλεζηζκέλε θξπζηαιιηθή δάραξε (επηηξαπέδηα θξπζηαιιηθή δάραξε) πξνέιεπζεο επξσπατθήο 
έλσζεο. 
πζθεπαζία 1 θηινχ  
6.  ΕΤΜΑΡΗΚΑ 
Σα πξνκεζεπφκελα δπκαξηθά λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σν 
πξντφλ λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην  Πξφηππν ISO 22000- 
HACCP. Σα δπκαξηθά πξέπεη λα είλαη θαζαξά ρσξίο παξάζηηα (καχξα ζηίγκαηα), λα έρνπλ παιψδε 
ηνκή θαη είλαη ρσξίο ιεπθέο θειίδεο. Σα πξνκεζεπφκαζηε φζν γίλεηαη θνληά ζηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο ηνπο γηα λα έρνπλ θαη ηε κέγηζηε ζξεπηηθή ηνπο αμία 
Καηά ην βξαζκφ ησλ δπκαξηθψλ: Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (νζκή, γεχζε, πθή, θαη 





εκθάληζε) πξέπεη λα είλαη θαλνληθά θαη λα κελ δίλνπλ ελδείμεηο φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηεο χιεο 
κε ειαηηψκαηα. Να δηπιαζηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ν φγθνο ηνπο. Να κελ εκθαλίδνπλ πνιηψδε κνξθή. 
Να κελ ππάξρεη δηάζπαζε ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5%. Σν λεξφ ηνπ βξαζκνχ πξέπεη λα είλαη 
δηαπγέο, φρη ζνιφ θαη ρσξίο δπζάξεζηε νζκή θαη γεχζε γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ην πξντφλ είλαη 
θαηψηεξεο πνηφηεηαο ή πνιχ παιηφ. Σα καθαξφληα πνπ γίλνληαη απφ θαιήο πνηφηεηαο ζηκηγδάιη 
δηαηεξνχλ ην θσηεηλφ ππνθίηξηλν ρξψκα, ελψ ηα θαθήο πνηφηεηαο καθαξφληα γίλνληαη γθξη ή 
ζθνχξα.  
ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ   ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
ΑΣΡΑΚΗ  ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
ΥΤΛΟΠΗΣΔ  
ΚΟΤΚΟΤΑΚΗ  
7. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
Όηαλ παξαιακβάλνληαη θαηεςπγκέλα ηξφθηκα ζα γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη: 

 1.Έιεγρνο ζπλζεθψλ κεηαθνξάο: ε κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 
απηνθίλεηα ςπγεία θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο. Ζ κεηαθνξά εληφο πφιεο θαη γηα δηάξθεηα 
δχν σξψλ κπνξεί λα γίλεηαη κε εζψζεξκα απηνθίλεηα. Ζ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ 
θαηά ηελ παξαιαβή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ -14°C. 

2.Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο δελ πξέπεη λα είλαη θζαξκέλε ή λα δείρλεη ζεκάδηα 
θαθνκεηαρείξηζεο ηνπ πξντφληνο, νχηε λα πεξηέρεη παγνθξπζηάιινπο. Σν ηξφθηκν πξέπεη λα είλαη 
πεξηηπιηγκέλν κε ζεινθάλ γηα λα κελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ ςχμε, δηφηη δεκηνπξγείηαη 
επηθαλεηαθή αθπδάησζε ηνπ πξντφληνο. 

3.Ζκεξνκελία θαηάςπμεο: Ζ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ εμαξηάηαη απφ ηελ θξεζθφηεηα απηψλ. Έηζη 
θαη ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη θξεζθνθαηεςπγκέλα. Ζ εκεξνκελία θαηάςπμεο καο 
βνεζάεη ζ' απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο καο πιεξνθνξεί γηα πφζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα κπνξεί λα δηαηεξεζεί αθφκε ην ηξφθηκν. 
  α. Καηετςγμένα λασανικά 
Σν πξντφλ λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην  Πξφηππν ISO 22000- 
HACCP. 
Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά, πξέπεη λα έρνπλ σξαίν πξάζηλν ρξψκα, λα είλαη ζην ίδην κέγεζνο, λα 
κελ είλαη ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ ηα πεξηβάιιεη ζηξψκα πάγνπ. Σν κέγεζνο πνιιέο 
θνξέο θαζνξίδεη θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ π.ρ. ν αξαθάο αλάινγν ην κέγεζνο θαηαηάζζεηαη ζε 
ηξεηο πνηφηεηεο (ςηιφο, κέηξηνο, ρνλδξφο). 
Απακάρ, ζε ζπζθεπαζία   1 θηινχ 
Φαζολάκι πλαηύ, ζε ζπζθεπαζία  ελφο θηινχ 
 
β.  Καηετςγμένα τάπια 
Σν πξντφλ λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην  Πξφηππν ISO 22000- 
HACCP. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα έρνπλ  ζπληεξεζεί θαλνληθά, λα κε παξνπζηάδνληαη 
ζεκεία αθπδάησζεο απνρξσκαηηζκνχ ή νζκήο κε θαλνληθήο. Δπηπάγνο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη 
ζηα κελ νιφθιεξα ςάξηα κέρξη 10% ηνπ βάξνπο ησλ, ζηα θηιεηνπνηεκέλα ή ηεκαρηζκέλα κέρξη 
15% ηνπ βάξνπο ησλ. Αλ αλέξρεηαη πάλσ απφ ηα αλσηέξσ φξηα , ηφηε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη/λνπ αιηεχκαηνο ην θαζαξφ βάξνο ηνπ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη 
αλά θηιφ (θαζαξφ βάξνο ζπλ επηπάγνο). Σα θαηεςπγκέλα ςάξηα πξέπεη θαη απηά λα κελ είλαη 
ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο λα έρνπλ επηδεξκίδα ζηηιπλή θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα ηνπ ςαξηνχ 
λα είλαη έληνλν θαη δσεξφ. Σν δέξκα θαη ε ζάξθα ηνπο λα κελ είλαη αθπδαησκέλα, νη νθζαικνί ηνπο 
λα ππάξρνπλ ζηηο θφρεο, ηα βξάγρηα ηνπο λα είλαη εξπζξά θαη ρσξίο νζκή. 
Γλώζζα θιλέηο,πέπκα, σηαπόδι , καλαμάπια, ζοςπιέρ  
 
8. ΚΑΡΤΚΔΤΜΑΣΑ 
α. Μαχξν πηπέξη  
β. Καλέια 





γ. Μνζρνθάξπδν 
δ. Ρίγαλε  
ε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 50 γξ. 
9.   ΚΑΣΔΡ ΠΑΟΤΝΣΔΡ 
ε ζπζθεπαζία   120     γξ. 
10. ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟΤ 
Ζ πξψηε χιε ζα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη εμαηξεηηθήο λσπφηεηαο, κε πνζνζηφ δάραξεο 14-16% . 
Σν πξντφλ λα κελ πεξηέρεη παζνγφλα κηθξφβηα ή κχθεηεο ή κηθξφβηα πνπ λα ππνδειψλνπλ 
εληεξηθή κφιπλζε πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ δχκσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Γεληθά ε 
πξνκεζεπφκελε  θνκπφζηα λα πιεξνί  ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Μπνξεί λα 
πξνκεζεπηεί ζε ζπζθεπαζία 480 γξ. 
11. ΛΑΓΗΑ 
  Δξαιπεηικό Παπθένο Δλαιόλαδο        

Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν ζε ζπζθεπαζία  5 ιίηξσλ. 
Διαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο 
κεζφδνπο.  Max 0.8 .εκεηψλεηαη φηη νη κέγηζηεο νμχηεηεο θαηά πνηνηηθή θαηεγνξία ειαηνιάδνπ 
θαζνξίδνληαη απφ 1 Ννεκβξίνπ 2003 ζχκθσλα κε ηνλ Καλ(ΔΚ) 1513/01, ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ Καλ 
136/66/ΔΟΚ. 
12.  ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 
 Ζ «μαπμελάδα» να είναι έξηπα (κείγκα, κε ηελ θαηάιιειε πεθησκαηψδε πθή, ζαθράξσλ θαη κε 
ζπκππθλσκέλεο πνχιπαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ θξνχησλ θαη λεξνχ.) Ζ πνζφηεηα πνχιπαο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή 1000 γξ. ηειηθνχ πξντφληνο, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 
απφ:450 γξ. γεληθά ,θαη λα κελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά. πζθεπαζία 500γξ.  θεξάζη, θξάνπια, 
ξνδάθηλν θαη βεξίθνθν . 
 13.  ΜΔΛΗ (παξζέλν κέιη)  
Σν κέιη κπνξεί λα είλαη: πεπθφκειν,  ειαηφκειν, δαζφκειν θ.ι.π. 

ε ζπζθεπαζία 1 θηινχ  
14. ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ    
ε ζπζθεπαζία 3 θαθέισλ ησλ 20 γξ. 
15. ΦΤΣΗΚΖ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ  
πζθεπαζία ηχπνπ soft ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
16. ΝΔΡΟ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ 
Ζ εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO .   πζθεπαζία 6 θηαιψλ ηνπ 1,5 ιίηξνπ 
17. ΞΤΓΗ  
Τπνθαηάζηαην ζε ζπζθεπαζία 400γξ. 
18. ΟΠΡΗΑ 
ε θιεηζηή ζπζθεπαζία φζπξηα πνπ  είλαη ηππνπνηεκέλα θαη πξνζπζθεπαζκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 37227/25-9-87 ησλ Τπνπξγψλ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Σξνθίκσλ θαη Αλάπηπμεο , Φ.Δ.Κ. 541/Β/87, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 
απφθαζε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ. 209/Β/20-4-88.  
Σα φζπξηα πξέπεη λα είλαη πνηφηεηαο Α. 
α.  Φακή πλαηύζπεπμη (θακή σονδπή): ρήκα θαθήο πεπιαηπζκέλν θαηά ηνλ θχξην άμνλα, 
βάξνο 1000 θφθθσλ 60 γξακκάξηα θαη πάλσ.  
β.  Φαζόλια μεζόζπεπμα (θαζόλια μέηπια): ρήκα θπιηλδξηθφ ή πιαθέ, βάξνο 1000 θφθθσλ 
351-500 γξακκάξηα. 
γ. Ρεβύθια 

ε ζπζθεπαζία 500 γξακ. 
19.  ΡΤΕΗ 
Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο, ζε ζπζθεπαζία 500γξ., πιήξσο επεμεξγαζκέλν (ιεπθαζκέλν) 
κε θαηάιιειε ζηίιβσζε αλάινγα κε ην εκπνξηθφ ηχπν θάζε θνξά  α) «Καξνιίλα» γηα ηηο 
καθξφθαξπεο ή κεζφθαξπεο πνηθηιίεο.  β) «ηχπνπ θίηξηλν» 
Ζ ζπληήξεζε ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ θαηά ηελ απνζήθεπζε εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. Πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 14%.Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πξέπεη λα 





είλαη ςπρξνί θαη μεξνί.  
20. ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 
Να πεξηέρεη ηνκάηα ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 7% .πζθεπαζία 500γξ 
 21. ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ. Σν πξντφλ πεξηέρεη ρπκφ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 45% θαη ην ππφινηπν 
είλαη δάραξε θαη λεξφ θαη  “καθξάο δηάξθεηαο” ή θαη ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο  
ΓΔΤΔΗ  (αλάκηθηνο ρπκφο κήιν πνξηνθάιη  ξνδάθηλν , βεξίθνθν , πνξηνθάιη , κήιν, βχζζηλν) 
ςζκεςαζία 1 λίηπος 
22. ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΗΣΟΤ 
ε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 180 γξ. 
23. ΣΑΗ ΒΟΤΝΟΤ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 50 ΓΡ 
24. ΚΑΚΑΟ ΚΟΝΖ  
25. ΞΖΡΖ ΜΑΓΗΑ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 3 ΦΑΚΔΛΧΝ  
26. ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ολικήρ άλεζηρ 
27. ΔΛΗΔ  ζε ζπζθεπαζία θηινχ 
28. ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗΑ ΒΑΝΗΛΗΑ ζε θηιά 
29. ΟΚΟΛΑΣΔΝΗΑ ΑΤΓΑ ζε θηιά 
30. ΒΑΗΛΟΠΗΣΑ  ζε ηεκάρηα 
31. ΛΟΤΚΟΤΜΗΑ  ζε θηιά 
 
ΣΜΖΜΑΣΑ  Β,Γ,Γ : ΓΑΛΑ 
ΓΑΛΑ  ΦΡΔΚΟ 

   Σν γάια ζα είλαη ειιεληθφ θξέζθν πιήξεο  αγειαδηλφ 3,5 % ή 1,5 % ιηπαξά θαη πξσηεΐλεο  
3,3 έσο 3,9 /100 ml νκνγελνπνηεκέλν θαη παζηεξησκέλν αιιά φρη πςειήο παζηεξίσζεο 
ζπζθεπαζίαο κε εκεξνκελία φρη κεγαιχηεξεο ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάδνζεο. Ακέζσο κεηά 
ηε παζηεξίσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 6 º 
ζηελ νπνία θαη ζπληεξείηαη, απνζεθεχεηαη θαη δηαλέκεηαη , ε δε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ 
θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 5 εκέξεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εκεξνκελίαο παζηεξίσζεο. Σν παζηεξησκέλν γάια ζα 
πξνκεζεχεηαη ζε ζπζθεπαζία ελφο ιίηξνπ ζπζθεπαζκέλν ζε αδηάβξνρα ράξηηλα αζηηθνπνηεκέλα 
εζσηεξηθά (laminated) θνπηηά (tetra pack) ηνπ ελφο ιίηξνπ. Μπνξεί λα είλαη νπνηαζδήπνηε 
αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο δηαηίζεηαη ζην ιηαληθφ εκπφξην ζχκθσλα κε ην αξ. 80 ηνπ θψδηθα 
ηξνθίκσλ (Φ.Δ.Κ. Β’ 788/87, ζει 89/140).  

Ο πξνζθέξσλ ζηα Σκήκαηα φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην είδνο Γάια, ζα πξέπεη λα  αλαθέξεη 
ζε πνην εξγνζηάζην  παξάγεηαη θαη απφ πνηα εηαηξεία, βηνκεραλία . Ζ βηνκεραλία  παξαγσγήο 
πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ν πξνζθέξσλ εθ κέξνπο ηεο λα πξνζθνκίζεη: 

 α) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο ISO 9001 ή άιιν ηζνδχλακν ,πνπ λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ  
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis & Critical Control Points-Αλάιπζε Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ 
Διέγρνπ) θαη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο (CE) θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ISO 22000 ή άιιν ηζνδχλακν. 
 
ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ πος ππέπει να λάβει ςπότη ηος ο ππομηθεςηήρ 
Υπυζηικέρ  
Ζ ρξήζε πξνζζέησλ, εηδηθά ησλ θάπσο πην επηθίλδπλσλ ηνμηθνινγηθά (ζπληεξεηηθά, ρξσζηηθέο, 
αληηνμεηδσηηθά θαη γιπθαληηθέο νπζίεο), δελ επηηξέπεηαη ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο φπσο ην γάια 
θαη αξθεηά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, δεκεηξηαθά πξντφληα (ςσκηά, δπκαξηθά, πξνγεχκαηα 
δεκεηξηαθψλ), ρπκνχο θξνχησλ, λσπφ ή θαηεςπγκέλν θξέαο θαη ςαξηθά.  
Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία (Πεξί Υξσζηηθψλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί) πνπ είλαη ηψξα πιήξσο 
ελαξκνληζκέλε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Δ.Δ., θαη΄ αξρήλ νξίδεη έλα κεγάιν θαηάινγν βαζηθψλ 
ηξνθίκσλ ζηα νπνία απαγνξεχεηαη πιήξσο ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ, φπσο κε 
επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, άιεπξα, ςάξηα, γάια, βνχηπξν, ρπκνί θξνχησλ, δπκαξηθά, πνιιά 
εγθπηησκέλα ή δηαηεξεκέλα θξνχηα θαη ιαραληθά θ.α.  
ςνηηπηηικά  
Σα ζπληεξεηηθά είλαη ηνμηθνινγηθά θάπσο πην επηθίλδπλα πξφζζεηα, γη΄ απηφ ε ρξήζε ηνπο είλαη 





απζηεξά θαζνξηζκέλε απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Πεξί Πνηθίισλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα 
Καλνληζκνί). Μφλν ζηα ηξφθηκα, ζηα νπνία αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά νη θαλνληζκνί, κπνξνχλ λα 
πξνζηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα ζπληεξεηηθά θαη ζε θαζνξηζκέλεο πνζφηεηεο. Σα επηηξεπφκελα θπζηθά 
αληηνμεηδσηηθά, φπσο ε βηηακίλε Γ (αζθνξβηθφ νμχ) θαη νη ηνθνθεξφιεο, επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη πην ειεχζεξα ζηα ηξφθηκα. 
Ανηιοξειδυηικά  

Ζ ρξήζε ησλ αληηνμεηδσηηθψλ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε απφ ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία(Πεξί 
Πνηθίισλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί). Δπεηδή ηα επηηξεπφκελα ζπλζεηηθά αληηνμεηδσηηθά, 
είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά απφ ηνμηθνινγηθήο άπνςεο ζε ζχγθξηζε κε ηα θπζηθά, ε ρξήζε ηνπο 
πεξηνξίδεηαη ζε θαζνξηζκέλα κφλν ηξφθηκα (εδψδηκα ιίπε θαη έιαηα, βνχηπξα, ηζίριεο θ.ι.π.) θαη 
ζε νξηζκέλεο πνζφηεηεο.  

Γλςκανηικά  
Ογκώδη γλςκανηικά (Bulk Sweeteners)  
ηα νγθψδε γιπθαληηθά πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: Μαλληηφιε, νξβηηφιε, ηξφπη νξβηηφιεο, 
Ηζνκάιη, Ξπιηηφιε, Λαθηηηφιε, Μαιηηηφιε θαη ηξφπη Μαιηηηφιεο.  
Έληνλα γιπθαληηθά (Intense Sweeteners)  
ηα έληνλα γιπθαληηθά πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: Άιαο ηεο αθεζνπιθάκεο κε θάιην, 
Αζπαξηάκε, Κπθιακηθφ νμχ θαη ηα άιαηά ηνπ κε λάηξην θαη αζβέζηην, Θνκαηίλε, αθραξίλε θαη ηα 
άιαηά ηεο κε λάηξην, θάιην θαη αζβέζηην θαη ε Νενεζπεξηδίλε DC.  
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία (Πεξί Γιπθαληηθψλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί), 
πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ησλ γιπθαληηθψλ κφλν ζε θαζνξηζκέλα ηξφθηκα θαη ζε θαζνξηζκέλεο 
αλαινγίεο θαη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε γιπθαληηθνχ ζε ηξνθέο γηα βξέθε ή λήπηα.  
Γαλακηυμαηοποιηηέρ – ηαθεποποιηηέρ, Πηκηυμαηογόνα  
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία (Πεξί Πνηθίισλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί) 
απαγνξεχεηαη ζε κε επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ε πξνζζήθε γαιαθησκαηνπνηεηψλ, ζηαζεξνπνηεηψλ 
θαη πεθησκαηνγφλσλ, ελψ ζε θάπνηα άιια ηξφθηκα ε πξνζζήθε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. Σέινο, 
νξηζκέλνη γαιαθησκαηνπνηεηέο θαη ζηαζεξνπνηεηέο, κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη κφλν ζε 
ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα.  
Άλλα Δπιηπεπόμενα Ππόζθεηα  
ηελ θαηεγνξία απηή ησλ πξνζζέησλ αλήθεη κεγάιε πνηθηιία νπζηψλ, φπσο είλαη:  

— - νη δηαιχηεο – θνξείο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηάιπζε θαη ηελ αξαίσζε ελφο π.ρ. 
πξνζζέηνπ  

— - ηα νμέα θαη νη ξπζκηζηέο νμχηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαβνιή ή ηε ξχζκηζε 
ηεο νμχηεηαο ή ηεο αιθαιηθφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ  

— - αληηαθξηζηηθέο θαη αληηζβνισηηθέο / αληηζπζζσκαηνπνηεηηθέο νπζίεο  
— - δηνγθσηηθέο νπζίεο θαη δηνγθσηηθά αξηνπνηίαο  
— - βειηησηηθά αιεχξσλ γηα βειηίσζε ηεο αξηνπνηεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο  
— - εληζρπηηθά γεχζεο, νπζίεο δειαδή πνπ εληζρχνπλ ηελ γεχζε ή ηελ νζκή ηνπ ηξνθίκνπ  
— - πιηθά γηα γιαζάξηζκα / επηθάιπςε θαη πξνζηαζία ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηξνθίκνπ  
— - αέξηα ζπζθεπαζίαο (εθηφο ηνπ αέξα) πνπ εηζάγνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ηξνθίκνπ θαη 

δεκηνπξγνχλ αδξαλή αηκφζθαηξα θ.α.  
 
χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (Πεξί Πνηθίισλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί) 
απαγνξεχεηαη ζε κε επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ε πξνζζήθε πνιιψλ ηέηνησλ νπζηψλ, ελψ ζε θάπνηα 
άιια ηξφθηκα ε πξνζζήθε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. Σέινο νξηζκέλεο απφ ηηο νπζίεο απηέο 
κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα.  
 

          H ζπληάμαζα 

 
 

 Δπηπρία Κνχξηε 
                                                                  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 





 
 

 

 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 12/2018 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΗΣΗΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ  
ΟΚΠΑΠ ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ                                   
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ                                      
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 57.463,07 €   

                                                                     
     Γ. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
                                                      (Γενική & Διδική)  

ΑΡΘΡΟ 1ο Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 
 Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα  ηνλ ΟΚΠΑΠ (Οξγαληζκφο 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο  Γήκνπ Βφιβεο)  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ζίηηζεο ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ θνξέα θαη ηελ πξνκήζεηα γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ 
πξνζσπηθφ Γήκνπ Βφιβεο  θαη ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. (2018-2019). 
  

ΑΡΘΡΟ 2ο Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν 
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 
 
- ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4483/2017 θαη ηελ κε Α.Π. 53.361/02-10-2006 Κ.Τ.Α(Φ.Δ.Κ.1503/Β’/11-10-
06) θαζψο επίζεο θαη ηηο ηξνπνπνηεηηθέο ηεο κε αξ. ΦΔΚ 1323/30.07.2007 Σεχρνο Β    θαη ΦΔΚ 
990/28.05.2008 Σεχρνο Β   
-ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & 
Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο 
- ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  
-ηνπ ΠΓ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 
-ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία”,  
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4111/2013(ΦΔΚΑ΄18) 
- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο»,  
-ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  
- ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α')  
-ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 





πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 
- ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 ηεχρνο Α') 
-ηνπ  Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ Α/199/28-9-99) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο 
ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ  Αλάπηπμεο & ινηπέο δηαηάμεηο» θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
φπσο ηζρχνπλ, ηνπ Ν.4235/2014 (ΦΔΚ 32/Α/11-02-2014) , ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο 
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 
-ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ 
ΦΔΚ 879/Β΄/13-03-2018 θαη 
- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  
θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 
θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 
αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

      
      ΑΡΘΡΟ 3ο Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ  
Σα έγγξαθα ηεο  δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 
1. Ζ Πξνθήξπμε 

2. Ζ  Γηαθήξπμε  

3.        Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

4. Ζ   παξνχζα κειέηε ( Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Πξνυπνινγηζκφο, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) 
 

      ΑΡΘΡΟ 4ο Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 
 Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ εδ. ε ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 72 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο» ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη. 
     
     ΑΡΘΡΟ 5ο ύμβαζη 
        Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επέξρνληαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. (άξζξν 105 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Ν. 4412/2016,θαη  φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν. 4497/2017). Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  
         Γηα αλαζέζεηο θάησ ησλ 2.500 € ρσξίο ΦΠΑ δελ απαηηείηαη ε ππνγξαθή ζχκβαζεο. 
          ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 
κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά.  
            Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  
           ηε αξρηθή ζχκβαζε κε ην Γήκν Βφιβεο, ζα αλαθέξεηαη θαη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο , ην 
νπνίν ν Γήκνο κπνξεί κνλνκεξψο κε δήισζή ηνπ θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ αλάδνρν, λα 
ελεξγνπνηήζεη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνπλ νη πξνζιήςεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί. 
 ( ΔΑΑΓΖΤ Οδεγία 22/2017-Α. IV) 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Δγγςήζειρ  
     1)   Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

2) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 
επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 





ζχκβαζεο. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κε θάζε θνξέα μερσξηζηά θαη γη’ απηφ ε εγγπεηηθή 
θαιήο εθηέιεζεο  απεπζχλεηαη  πξνο ηνλ θνξέα απηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο 
ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε ησλ 20.000,00 επξψ, δελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο (ηξίην εδ. ηεο παξ.1.β ηνπ άξζξνπ72 ηνπ Ν.4412/2016). 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο Πιζηοποίηζη 

Ο πξνζθέξσλ ζηα Σκήκαηα φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην είδνο Γάια, ζα πξέπεη λα  αλαθέξεη 
ζε πνην εξγνζηάζην  παξάγεηαη θαη απφ πνηα εηαηξεία, βηνκεραλία . Ζ βηνκεραλία  παξαγσγήο 
πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ν πξνζθέξσλ εθ κέξνπο ηεο λα πξνζθνκίζεη: 

 α) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο ISO 9001 ή άιιν ηζνδχλακν ,πνπ λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ  
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis & Critical Control Points-Αλάιπζε Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ 
Διέγρνπ) θαη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο (CE) θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ISO 22000 ή άιιν ηζνδχλακν. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Κήπςξη ππομηθεςηή εκπηώηος  
 Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
άξζξν 191  ηνπ Ν.4412/2016. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο (άξζξν 203 ηνπ 
Ν.4412/2016)  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, 
παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Υπόνορ παπάδοζηρ ςλικών-Ποιόηηηα ςλικών  
 Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηεο ζχκβαζεο θαη αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάιεο πνζφηεηαο 
ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.  
 Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο κέζσ ηειενκνηνηππίαο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο δχν 
εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα πιηθά. 
 Ο θνξέαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αλαγξαθφκελσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνζνηήησλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί. 
         Σα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο.  
ΑΡΘΡΟ 10ο Σόπορ παπάδοζηρ ςλικών  

 Σφπνο παξάδνζεο γηα ηα ηξφθηκα ηεο ζίηηζεο νξίδνληαη  νη Παηδηθνί ηαζκνί  ηαπξνχ θαη 
Αζπξνβάιηαο  γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ θνξέα. 
Σφπνο παξάδνζεο γηα ην γάια νξίδνληαη  ηα Ακαμνζηάζηα ηαπξνχ θαη Αζπξνβάιηαο  γηα ηνλ 
Γήκν Βφιβεο ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ησλ θνξέσλ. Ο αλάδνρνο ηεο 
πξνκήζεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο ησλ θηαιψλ 
γάιαθηνο πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηα ζεκεία παξάδνζεο. Σελ επζχλε ζπληήξεζεο ησλ παξαπάλσ 
ζαιάκσλ έρεη ν αλάδνρνο θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ή κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο Παπαλαβή ειδών  
 1.- Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηνπ θνξέα. 
 2.- Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δχν ην αξγφηεξν κέξεο απφ ηελ 
παξαγγειία ( πξνθνξηθή ή έγγξαθε). 
 
 
 
 
 
 





 
  ΑΡΘΡΟ 12ο Σπόπορ πληπυμήρ 
  Ζ πιεξσκή  100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ζα γίλεηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 
δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
 
 
 

                                                     ηαπξφο, 26/03/2018 
           H Πξντζηακέλε Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
 

 
 
 
        Παζζά  Αλαζηαζία 
    Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 

Ζ πληάμαζα 
 
 
 
 
 

Κνχξηε Δπηπρία 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 12/2018 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 
ΣΟΤ  ΟΚΠΑΠ ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ 
ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ                                   
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ                                      
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 57.463,07 €   

 

 

 

 

 

 

 

   Δ.  ΔΝΣΤΠΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ   ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 

ΣΜΖΜΑ  Α       ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α1 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΧΖ (%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

Κνηφπνπιν νιφθιεξν ΚΗΛΟ 2,61 € 250  

Κνηφπνπιν θηιέην ΚΗΛΟ  5,31 € 200  

Κηκάο κνζράξη θέηα ΚΗΛΟ 7,70 € 150  

Κξέαο κνζραξίζην - πνληίθη ΚΗΛΟ 7,70 € 200  

Υνηξηλφ ρσξίο θφθθαιν ΚΗΛΟ 4,51 € 150  

Κνηφπνπιν νιφθιεξν ΚΗΛΟ 2,61 € 250  

 

 
 

 

 

 

                                                              Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 





 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 

 
ΣΜΖΜΑ  Α       ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α2 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

 ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ 

(%) 
Απιθμηηικά και 

ολογπάθυρ 

1 Γάια, θξέζθν 3,5 %ιηπαξά, 
ζπζθεπαζία 1 L 

Λίηξν 0,90 € 1000 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                 '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ  ΓΑΛΑΚΣΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 

 

ΣΜΖΜΑ  Α       ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α3 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 
 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ 
(%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

Κεθαινηχξη ΚΗΛΟ  7,50 € 80  

Σπξί θέηα  ΚΗΛΟ 9,20 € 100  

Καζέξη ΚΗΛΟ 11,23 € 100  

Γηανχξηη  ζηξαγγηζηφ θηιφ  ΚΗΛΟ  2,85 € 150  

 

 

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 





 

 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                     '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 
ΣΜΖΜΑ  Α       ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α4 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΧΖ (%) 
Απιθμηηικά και 

ολογπάθυρ 
 

Άξηνο ΜΗΟΚΗΛΟ 0,62 € 1000 
 Κνπινχξη κε ζνπζάκη 

κπαζηνχλη 
ΣΔΜΑΥΗΟ 0,40 € 300  

Φσκί ηνπ ηνζη  ζπζθεπαζία 
νιηθήο άιεζεο 

ΣΔΜΑΥΗΟ 2,27 € 200  

Σπξνπηηάθηα θαηεςπγκέλα  
ζπζθεπαζία 

ΣΔΜΑΥΗΟ  2,33 € 100  

θνιηάηα  (Φχιιν)  ΣΔΜΑΥΗΟ 2,97 € 100  

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 
   

 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΟΠΩΛΔΙΟΤ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 

ΣΜΖΜΑ  Α       ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α5 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ (%) 
Απιθμηηικά και ολογπάθυρ 

 

Παηάηεο ΚΙΛΟ 0,74 € 500  

Κξεκκύδηα ΚΙΛΟ 0,74 € 100  

Καξόηα ΚΙΛΟ 1,14 € 100  

Σνκάηα Α΄ ΚΙΛΟ 1,32 € 150  

έιηλν ΚΙΛΟ 1,32 € 50  

Αγγνπξάθηα ΣΔΜΑΧΙΟ 0,65 € 100  

Μειηηδάλα ΚΙΛΟ 2,60 € 60  

Kνινθπζάθηα ΚΙΛΟ 1,58 € 60  

Παληδάξηα  ΚΙΛΟ 1,23 € 100  

Πηπεξηέο πξάζηλεο  γηα 

γεκηζηά 

ΚΙΛΟ 2,61 € 60  

Λάραλν ΚΙΛΟ 0,52 € 60  

Ματληαλόο ΣΔΜΑΧΙΟ 0,49 € 30  

Άλεζνο ΣΔΜΑΧΙΟ 0,49 € 30  

Νεθηαξίληα  ΚΙΛΟ 1,47 € 80  

Μήια ηάξθηλ  ΚΙΛΟ 2,12 € 200  

Αριάδηα ΚΙΛΟ 2,39 € 250  

Μπαλάλεο ΚΙΛΟ 1,89 € 250  

Ρνδάθηλα  ΚΙΛΟ  1,47 € 100  

Φξάνπιεο ΚΙΛΟ 4,16 € 50  

Βεξίθνθν ΚΙΛΟ 4,47 € 50  





Καξπνύδη ΚΙΛΟ 0,57 € 50  

Πεπόλη ΚΙΛΟ 1,19 € 50  

Κεξάζηα  ΚΙΛΟ 3,09 € 40  

θόξδα ΚΙΛΟ 4,42 € 30  

Λεκόληα ΚΙΛΟ 1,32 € 100  

Πηπεξηά Κέξαην ΚΙΛΟ 2,61 € 100  

παλάθη ΚΙΛΟ 1,23 € 70  

Κξεκκύδηα ρισξά ΣΔΜΑΧΙΟ 0,58 € 41  

Μαληαξίληα ΚΙΛΟ 1,58 € 150  

Πνξηνθάιηα Χπκνύ ΚΙΛΟ 0,88 € 150  

Φαζνιάθηα (πιαηηά) ΚΙΛΟ 3,83 € 70  

 

 
 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                  '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΩΠΟΛΔΙΟΤ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 
ΣΜΖΜΑ  Α       ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α6 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ (%) 
Αριθμητικά και ολογράφωσ 

Αιεύξη θαξίλα 500gr ΣΔΜΑΧΙΟ 0,65 € 100  

Αξαθάο θαηεςπγκέλνο 1 

θηινύ 

ΣΔΜΑΧΙΟ 2,26 € 60  

Χπινπίηεο ΣΔΜΑΧΙΟ 1,59 € 80  

Αζηξάθη 500gr ΣΔΜΑΧΙΟ 1,02 € 80  

Απγά  6 Σεκάρηα 55 -60γξ ΠΑΚΔΣΟ 1,61 € 70  

Κνθηό Μαθαξνλάθη 500γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 0,75 € 200  

θξηζαξάθη κέηξην 500γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 0,69 € 150  

Λάδη extra παξζέλν  5 ΛΙΣΡΟ  ΣΔΜΑΧΙΟ 26,90 € 120  

Μέιη ΚΙΛΟ 9,65 € 80  

Νεξά (6 κπνπθάιηα ηνπ 1,5litr ΣΔΜΑΧΙΟ 1,17 € 50  

Ρύδη Καξνιίλα 500 γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 1,12 € 150  

Ρύδη ηύπνπ θίηξηλν  500γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 1,12 € 150  

Σζάη  βνπλνύ 50 gr ΣΔΜΑΧΙΟ  1,41 € 50  

Φαθέο ρνλδξέο 500γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 1,14 € 100  

Ρεβύζηα ΣΔΜΑΧΙΟ 1,72 € 50  

Φαζνιάθη πιαηύ 

θαηεςπγκέλν ελόο θηινύ 

ΣΔΜΑΧΙΟ 2,35 € 100  

Φαζόιηα κέηξηα 500γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 1,29 € 100  

Ψάξη θαηεςπγκέλν- γιώζζα 

θηιέην 

ΚΙΛΟ 10,10 € 80  

Ψάξη θαηεςπγκέλν- Πέξθα ΚΙΛΟ 8,65 € 80  

ρηαπνδαθη  ΚΙΛΟ 14,99 € 30  

θαιακάξηα  ΚΙΛΟ 7,81 € 30  

νππηέο  ΚΙΛΟ 11,03 € 30  

Φπηηθή καξγαξίλε soft 500gr ΣΔΜΑΧΙΟ 1,00 € 50  

Φξπγαληά ηξηκκέλε ζίηνπ  

ζπζθ. 180γξ 

ΣΔΜΑΧΙΟ 0,43 € 30  

Κάζηεξ Πάνπληεξ ζπζθ. 

120γξ 

ΣΔΜΑΧΙΟ 0,77 € 30  

Μαπξνπίπεξν ΣΔΜΑΧΙΟ 0,88 € 50  





Καλέια  50 γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 0,50 € 50  

Μνζρνθάξπδν  50 γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 1,77 € 50  

Κνκπόζηα ξνδάθηλνπ  

480γξ.θαζ. 

ΣΔΜΑΧΙΟ 1,97 € 70  

Μαγηά μεξή  ηεκ 3 ΣΔΜΑΧΙΟ 0,88 € 50  

Γεκεηξηαθά  νιηθήο άιεζεο ΣΔΜΑΧΙΟ 2,78 € 200  

Καθάν ζθόλε  ΣΔΜΑΧΙΟ  2,03 € 40  

Χπκόο ληνκάηαο 500 γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 0,60 € 150  

Ρίγαλε 50 γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 0,78 € 24  

Ξύδη (ππνθαηάζηαην) 400γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 0,57 € 82  

Μαξκειάδα 500γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 3,92 € 100  

Κνπζθνπζάθη ΣΔΜΑΧΙΟ 1,33 € 100  

Αιάηη ζαθνπιάθη 500gr ΣΔΜΑΧΙΟ 0,48 € 80  

Εάραξε ΚΙΛΟ 0,64 € 50  

Χπκόο θξνύησλ αλάκηθηνο 1 

ιίηξνπ 

ΣΔΜΑΧΙΟ 1,56 € 100  

Βαλίιηεο ζπζθεπήο 1,5 γξ ΣΔΜΑΧΙΟ 0,20 € 80  

Κνπινπξάθηα Βαλίιηαο ΚΙΛΟ 5,69 € 20  

νθνιαηέληα απγά  ΚΙΛΟ 8,13 € 30  

Βαζηιόπηηα  ΚΙΛΟ 4,88 € 15  

Λνπθνύκηα  ΚΙΛΟ  3,25 € 30  

Διηέο ΚΙΛΟ  4,02 € 30  

 

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ  

 

 

 

 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 

 
ΣΜΖΜΑ  Β      ΤΠΟΣΜΖΜΑ Β1 

ΦΟΡΔΑ : ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

 ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ (%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

1 Γάλα, φρζςκο 3,5 ή 1,5 
%λιπαρά, ςυςκευαςία 1 L 

Λίηξν 0,90 € 20.504 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 

 
ΣΜΖΜΑ  Γ       

ΦΟΡΔΑ :  ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

 ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ (%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

1 Γάλα, φρζςκο 3,5 ή 1,5 
%λιπαρά, ςυςκευαςία 1 L 

Λίηξν 0,90 € 3.960 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέτης: 12/2018 

 
ΣΜΖΜΑ  Γ       
ΦΟΡΔΑ :  ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

 ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ (%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

1 Γάλα, φρζςκο 3,5 ή 1,5 
%λιπαρά, ςυςκευαςία 1 L 

Λίηξν 0,90 € 1.760 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                          (ηνηρεία πξνκεζεπηή, ζθξαγίδα, ππνγξαθή , εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




