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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

 

 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :  
 

 
Αρ. Μελέτης: 

Προμήθεια Γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών 

τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών 
του Προσώπων έτους 2021-2022 
 
Ιδ. Πόροι Φορέων / Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-

2020» 
 
81/02-10-2020 
 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4412/16 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ &ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022 

 
 

ΟΜΑΔΑ Α: Γάλα CPV 15511000-3 

ΟΜΑΔΑ Β : Είδη Αρτοπωλείου CPV 15811000-6 

ΟΜΑΔΑ Γ : Είδη Κρεοπωλείου CPV 15119000-5 

ΟΜΑΔΑ Δ : Είδη Παντοπωλείου CPV 15800000-6 

ΟΜΑΔΑ Ε : Είδη Οπωροπωλείου CPV 15300000-1 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Κατεψυγμένα Είδη  CPV 15896000-5 

ΟΜΑΔΑ Ζ : Κατεψυγμένα Ψάρια  CPV 15221000-3 

ΟΜΑΔΑ Η : Ελαιόλαδο CPV15411110-6 

 
 
 

 

 

Περιεχόμενα: 
1. Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

 

 

Προϋπολογισμός : 93.498,60 € 

ΦΠΑ 13% :  12.154,82€ 

Σύνολο : 105.653,42€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

 

 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :  
 

 
Αρ. Μελέτης: 

Προμήθεια Γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών 

τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών 

του Προσώπων έτους 2021-2022 
 
Ιδ. Πόροι Φορέων / Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-

2020» 
 
81/02-10-2020 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

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

εργατοτεχνικό προσωπικό » για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας και των 

Νομικών του Προσώπωνγια τα έτη  2021-2022. 

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 την ΚΥΑ 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208Β/08.06.2019), ορίζεται πως στους 

μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των 
OTA α΄καιβ΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον 

κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα 

ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί 

για την ατομική προστασία αυτών. Επίσης στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται 

μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση. 

 

Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν απευθύνει στο Δήμο 
Σητείας οι αρμόδιες υπηρεσίες του, καθώς και τα Νομικά πρόσωπα, συντάχθηκε η παρούσα 

μελέτη, η οποία αφορά την προμήθεια Ειδών τροφίμων και γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό , των κάτωθι (φορέων): 
 

1. Δήμος Σητείας  

2. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής  ανάπτυξης Σητείας  (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) 

 

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

1) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας  
και τoυ νομικού του προσώπου ΔΟΚΑΣ. 

2) Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των νηπίων στους παιδικούς 

σταθμούς Σητείας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σητείας. 

 

 

Αναλυτικότερα, έχουμε τις εξής ομάδες: 

 

Ομάδα Α) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των φορέων: 1.Δήμος 

Σητείας, και 2. Νομικό Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
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Ομάδα Β) Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

Ομάδα Γ) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

Ομάδα Δ) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου των φορέων: 1.Δήμος Σητείας (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο), και 2. Νομικό Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Σ.(Παιδικοί Σταθμοί) 

Ομάδα Ε) Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

Ομάδα ΣΤ) Προμήθεια  Κατεψυγμένων Ειδών για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

Ομάδα Z) Προμήθεια  Κατεψυγμένων Ψαριών για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα 

Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
Ομάδα Η)Προμήθεια Ελαιολάδου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που 
προορίζονται. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που 

αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές 

και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και τροφίμων. 

Τα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτουν και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς 

και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής 

παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά 

και απολυμασμένα.  
 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των :  

105.653,42 € με  ΦΠΑ και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των 

φορέων που θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς των ετών 2021-2022. 

 

Ειδικότερα η δαπάνη για τα τρόφιμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σητείας θα 

αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 

5002307, στο οποίο έχει ενταχθεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

 

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

Σητείας  τα Νομικά πρόσωπα  του Δήμου, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη, η οποία 
εκτείνεται σε δύο έτη 2021-2022 και για συνολική διάρκεια 12 μηνών. 

 Για την αντιμετώπιση της δαπάνης θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των ετών 2021-

2022 του Δήμου Σητείας και των Νομικών προσώπων ανά Κ.Α. οι πιστώσεις  όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Αναλυτικά ανά φορέα : 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

Κ.Α. 2021 
ΠΟΣΟ ΑΑΥ 

2021 
Κ.Α  2022 

ΠΟΣΟ ΑΑΥ 
2022 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2021-2022 

∆
Η
Μ
Ο
Σ

 
Σ
Η
Τ
Ε
ΙΑ
Σ

 

10/6063.001 293,1 10/6063.001 97,7 390,80 

15/6063.002 4.103,39 15/6063.002 1.367,80 5.471,19   

20/6063.001 18.497,82 20/6063.001 5.959,69 24.457,51 
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25/6063.001 1.465,50 25/6063.001 488,5 1.954,00 

30/6063.001 7.001,82 30/6063.001 3.028,69 10.030,51 

35/6063.001 3.517,20 35/6063.001 1172,4 4.689,60 

50/6063.001 0,00 50/6063.001 488,5 488,50 

70/6063.001 7.197,22 70/6063.001 2442,49 9.639,71 

15/6699.002 3.499,68 15-6699.002 0 3.499,68 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

  45.575,73   15.045,77 60.621,50 

∆
Ο
Κ
Α
Σ

 

10/6063.001 293,10 10/6063.001 97,70 390,80 

15/6063.001 4.396,49 15/6063.001 1.465,50 5.861,99 

15-6063.002 1.465,49 15-6063.002 488,50 1.953,99 

15-6063.003 879,3 15-6063.003 293,1 1.172,40 

15-6481.001 20.600,38 15-6481.001 6866,79 27.467,17 

15-6481.003 6.139,18 15-6481.003 2.046,39 8.185,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΚΑΣ   33.773,94   11.257,98 45.031,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:      105.653,42 

 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 

παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-  

• Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

• Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

• 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 

Οδηγία 2011/7 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. 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», 
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• 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,   

• Τη διάταξη της παραγράφου 16  άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η 

δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 

δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 

1781/23.5.2017 τ.Β )  

• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

• Της 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).  

• 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.» 

• 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.   

• Τον Κώδικα Τροφίμων -Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π.) 

• 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) 

• «Νομοθεσία για τα τρόφιμα»: Η νομοθεσία για τα τρόφιμα όπως ορίζεται στο 

άρθρο 3 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ). 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

• Του π.δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 

κρέατος”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 
79/2007 

• Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα 

κοτόπουλου) 

• Το άρθρο 5&7 του Ν 4492/1810/2017 ( 156/Α΄/18-10-2017 ''διακίνηση και εμπορία 

νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις'' 

• Του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/09-02-2007)“παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις” 
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• Την υπ' αριθ. Υπουργική απόφαση Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 

του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης 

στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου του 2012 για 
τα πρότυπα εμπορίας ελαιόλαδου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• 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» 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 

2208Β/08.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α c 

και β c βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής»  

• Του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 

• Τη με αρίθμ.πρωτ.7079/12-12-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα: 

«Ένταξη της Πράξης –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-με κωδικό ΟΠΣ 

5002307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020» 

• Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 

• Τη βεβαίωση με αρ. πρωτ. 6907/16-09-2020 του Νομικού Προσώπου ΔΕΥΑΣ, βάσει 

της οποίας δε θα συμμετάσχουν στη διαδικασία προμήθειας του γάλακτος για το 

έτος 2021-22 (παρ. 4 αρθ. 4 με το αρθ. 66 του Ν. 4257/14),  

• Τη βεβαίωση με αρ. πρωτ. 6480/01-09-2020της Δημοτικής εταιρείας ΜΑΔΕΣ Α.Ε., 

βάσει της οποίας δε θα συμμετάσχουν στη διαδικασία προμήθειας του γάλακτος 

για το έτος 2021-22 (παρ. 4 αρθ. 4 με το αρθ. 66 του Ν. 4257/14),   

• Τα αιτήματα  με αρ. πρωτ.7278,7279/23-09-2020  του Νομικού Προσώπου ΔΟΚΑΣ 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με 

χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
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Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων Ε ( Είδη οπωροπωλείου) ,  
Γ (Είδη Κρεοπωλείου) , Ζ (Κατεψυγμένων ψαριών) , Η (Ελαιόλαδο ) το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τα είδη της κάθε 

ομάδας ανά φορέα. 

 

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  

με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

ειδών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο των ειδών ανά φορέα.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-

Η και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι: 

1) Δήμος Σητείας 

2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί  

για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας του κάθε φορέα. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας «οµάδας» επιφέρει αυτόµατα την 
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «οµάδας» του κάθε φορέα. 
 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 43726/07-06-19 (ΦΕΚ 2208Β/2019) 

«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α c και β c βαθμού και των 

νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής»  παρέχεται: Ένα (1) λίτρο 
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος  σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους 

παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους 

εργασίας. 

Ο ενδεικτικός αριθμός των δικαιούχων ανά υπηρεσία και φορέα και η συνολική απαιτούμενη 

ποσότητα  γάλακτος για το έτος 2021-2022 , αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.  
 
ΟΜΑ∆Α Α : Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό CPV 15511000-3 
 

ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Λίτρα 

Χάρτινη 
συσκευασία 

φρέσκου 

παστεριωμένου 
γάλακτος 1 

λίτρου 

Διοικ.-Οικον. 10/6063.001 
1 1 22 12 264 

Βοήθεια στο Σπίτι    

15/6063.002 
14 1 22 12 3696 

Καθαριότητας & 

Ηλεκτρ/σμού 20/6063.001 
46 1 22 12 12144 
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Καθαριότητας & 
Ηλεκτρ/σμού 20/6063.001 ( 
Συμβασιούχων κοινωφελής) 

15 1 22 4 1320 

Καθαριότητας & 
Ηλεκτρ/σμού 20/6063.001 

(πρόσληψη συμβασιούχων 
κοινωφελής, Νέοι) 

14 1 22 8 2464 

Καθαριότητας & 

Ηλεκτρ/σμού 20/6063.001 
(πρόσληψη Μονίμων, Νέοι) 

1 1 22 3 66 

Καθαριότητας & 

Ηλεκτρ/σμού 20/6063.001 
(πρόσληψη συμβασιούχων, 

Νέοι) 

6 1 22 4 528 

Υπηρεσία Άρδευσης 

25/6063.001 
5 1 22 12 1320 

Τεχνική Υπηρεσία  
30/6063.001 

14 1 22 12 3696 

Τεχνική Υπηρεσία  

30/6063.001(Συμβασιούχων 
κοινωφελής ) 

9 1 22 4 792 

Τεχνική Υπηρεσία  
30/6063.001(πρόσληψη 

συμβασιούχων κοινωφελής, 
Νέοι 

9 1 22 8 1584 

Τεχνική Υπηρεσία  

30/6063.001(πρόσληψη 
Μονίμων, Νέοι 2021 

2 1 22 4 176 

Τεχνική Υπηρεσία  
30/6063.001(πρόσληψη 

Μονίμων, Νέοι 2021 

8 1 22 3 528 

Υπηρεσία Πρασίνου 

35/6063.001 
6 1 22 12 1584 

Υπηρεσία Πρασίνου 
35/6063.001(Συμβασιούχων 
κοινωφελής) 

6 1 22 12 1584 

Δημοτική Αστυνομία, 

50/6063.001 

5 1 22 3 330 

Λοιπές Υπηρεσίες 
70/6063.001 

11 1 22 12 2904 

  

Λοιπές Υπηρεσίες 
70/6063.001 (σχολικές 

καθαρίστριες) 

14 1 22 10 3080 

  

Λοιπές Υπηρεσίες 

70/6063.001 (Πολιτική 
Προστασία) 

6 1 22 4 528 

  ΣΥΝΟΛΟ 
192       38588 
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ΦΟΡΕΑΣ:  Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
 

 

Συνολική Ποσότητα Ομάδας Α για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα:  44.924 λίτρα 

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. 

 

Σητεία ,02-10-2020 

Θεωρήθηκε                                                                                                             Ο  Συντάξας 

Η Πρ/νη Τμ. Προμηθειών                                                          Ο υπάλληλος του Τμ.  Προμηθειών 

 

 

Ξηραδάκη Ειρήνη                                                                                         Απιδιανάκης Ιωάννης  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Λίτρα 

Χάρτινη 

συσκευασία 

φρέσκου 

παστεριωμένου 

γάλακτος 1 

λίτρου 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 10-

6063.001 

1 1 22 12 264 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ  

<ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ>       

Κ.Α.15-6063.001 

15 1 22 12 3960 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ  

<ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ>       

Κ.Α.15-6063.002 

5 1 22 12 1320 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ                       

Κ.Α. 15-6063.003 

3 1 22 12 792 

  ΣΥΝΟΛΟ: 24       6336 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

 

 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :  
 

 
Αρ. Μελέτης: 

Προμήθεια Γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών 

τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών 

του Προσώπων έτους 2021-2022 
 
Ιδ. Πόροι Φορέων / Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-

2020» 
 
81/02-10-2020 
 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια Γάλακτος           

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
lt 

ΔΟΚΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

lt 

Συνολική 
Ποσότητα 

Τιμή Σύνολο 

  

1 

Γάλα φρέσκο 

παστεριωμένο λίτρα 
38588 6336 44924 1,31 

58.850,44 

€   

          Καθαρό Ποσό   

58.850,44 

€   

          ΦΠΑ 13% 7.650,56 €   

          Σύνολο Ομάδα Α   
66.501,00 

€   

                  

ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια Ειδών Αρτοπωλείου          

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΟΚΑΣ Τιμή Σύνολο     

1 

Ψωμί τοστ ολικής 

άλεσης σακί 18 

τεμ- 700γρ τεμ 180 2,00 360,00     

2 

Άρτος Ολικής 

άλεσης 500γρ τεμ 2300 1,05 2.415,00     

      Καθαρό Ποσό 2.775,00 €     

      ΦΠΑ 13% 360,75 €     

      Σύνολο Ομάδα Β 3.135,75 €     

                  

ΟΜΑΔΑ Γ   Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου         

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΟΚΑΣ Τιμή Σύνολο       

1 

Κρέας Χοιρινό 

Μπούτι  κιλά 100 6,20 620,00       

2 

Κρέας 

Μοσχαρίσιο νουα κιλά 140 9,50 1.330,00       
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3 

Κιμάς φρέσκος 

χοιρινός κιλά 150 6,20 930,00       

4 

Κιμάς φρέσκος 

Μοσχ/σιος  κιλά 250 9,50 2.375,00       

5 

Κοτόπουλο 

φρέσκο ολόκληρο κιλά 380 3,00 1.140,00       

      Καθαρό Ποσό 6.395,00 €       

      ΦΠΑ 13% 831,35 €       

      Σύνολο Ομάδα Γ 7.226,35 €       

                  

ΟΜΑΔΑ Δ  Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου          

Α/Α Είδος Μ.Μ ΔΟΚΑΣ 

ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛ
ΕΙΟ 

Συνολική 
Ποσότητα Τιμή Σύνολο   

1 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ KIΛΑ 20 200 220 0,85 187,00   

2 ΑΥΓΑ ΤΕΜ. 2100 0 2100 0,23 483,00   

3 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

170 ΓΡ. ΤΕΜ. 60 0 60 0,55 33,00   

4 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

410 ΓΡ. ΤΕΜ. 60 0 60 1,00 60,00   

5 

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1ltr ΤΕΜ. 120 200 320 1,32 422,40   

6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ KIΛΑ 60 0 60 2,80 168,00   

7 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 

ΓΡ. ΤΕΜ. 180 0 180 0,88 158,40   

8 

ΜΑΚΑΡΟΝΙ  

ΚΟΦΤΟ 500 ΓΡ ΤΕΜ. 420 200 620 0,88 545,60   

9 ΜΕΛΙ 1 ΚΙΛΟ ΚΙΛΑ 80 0 80 11,00 880,00   

10 ΞΥΓΑΛΟ KIΛΑ 30 0 30 6,80 204,00   

11 ΡΕΒΥΘΙΑ 500γρ τεμ 110 300 410 2,04 836,40   

12 

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 

1000 ΓΡ. KIΛΑ 145 0 145 2,10 304,50   

13 

ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 1000 

ΓΡ. KIΛΑ 92 200 292 1,92 560,64   

14 TYΡI ΓΡΑΒΙΕΡΑ KIΛΑ 60 0 60 10,00 600,00   

15 ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ  ΦΕΤΕΣ KIΛΑ 60 0 60 6,50 390,00   

16 ΤΥΡΙ ΤΡΙΜ. ΚΙΤΡ. KIΛΑ 30 0 30 6,50 195,00   

17 ΤΥΡΙ ΤΡΙΜ. ΛΕΥΚΟ KIΛΑ 150 0 150 8,50 1.275,00   

18 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ KIΛΑ 150 0 150 8,00 1.200,00   

19 ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 320 300 620 1,45 899,00   

20 ΦΑΡΙΝΑΠ 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 180 0 180 0,75 135,00   

21 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 140 300 440 1,45 638,00   

22 ΑΛΑΤΙ 5 kgr ΤΕΜ. 12 0 12 2,15 25,80   
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23 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 15 

ΓΡ. ΤΕΜ. 10 0 10 0,65 6,50   

24 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

500 ΓΡ. ΤΕΜ. 100 0 100 3,90 390,00   

25 ΖΑΧΑΡΗ KIΛΑ 50 232 282 0,78 219,96   

26 

ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 

300 ΓΡ. ΤΕΜ. 10 0 10 2,40 24,00   

27 ΚΥΜΙΝΟ 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 2 0 2 5,50 11,00   

28 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ. 

1000ΓΡ. ΤΕΜ. 40 0 40 4,25 170,00   

29 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 

ΣΥΣΚ. 30 ΓΡ. ΤΕΜ. 10 0 10 0,70 7,00   

30 

ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΥΣΚ. 

30 ΓΡ. ΤΕΜ. 15 0 15 0,50 7,50   

31 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ 

ΜΠΕΡ ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ. 250 0 250 1,00 250,00   

32 ΞΥΔΙ 400 ml. ΤΕΜ. 90 0 90 0,50 45,00   

33 

ΠΙΠΕΡΙ  ΣΥΣΚ. 500 

ΓΡ. ΤΕΜ. 7 0 7 10,50 73,50   

34 

ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ. 500 

ΓΡ. ΤΕΜ. 10 0 10 4,80 48,00   

35 

ΤΑΧΙΝΙ ΚΛΑΣΙΚΟ 

375 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 0 40 3,60 144,00   

36 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

410 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 270 310 1,63 505,30   

37 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 

500 ΓΡ. ΤΕΜ. 350 0 350 0,57 199,50   

38 

ΤΡΟΥΦΑ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 100ΓΡ. ΤΕΜ. 24 0 24 1,35 32,40   

39 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜ. 

400 ΓΡ. ΤΕΜ. 33 0 33 1,10 36,30   

40 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 100 0 100 1,95 195,00   

41 

ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ 

ΣΥΣΚ 250 ΓΡ. ΤΕΜ. 20 0 20 2,80 56,00   

          Καθαρό Ποσό 

12.621,70 

€   

          ΦΠΑ 13% 1.640,82 €   

          Σύνολο Ομάδα Δ 
14.262,52 

€   
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ΟΜΑΔΑ Ε   Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου         

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΟΚΑΣ Τιμή Σύνολο       

1 Αγγούρια κιλά 160 1,04 166,40       

2 Άνηθος 

μάτσ

ο 30 0,45 13,50       

3 Αχλάδια κιλά 150 1,90 285,00       

4 Καρότα κιλά 210 0,90 189,00       

5 Καρπούζια κιλά 120 0,35 42,00       

6 Κολοκύθια κιλά 80 1,20 96,00       

7 Κρεμμύδι φρέσκο 

μάτσ

ο 22 0,45 9,90       

8 Κρεμμύδια  κιλά 110 0,65 71,50       

9 Λάχανο κιλά 370 0,55 203,50       

10 Λεμόνια κιλά 105 2,00 210,00       

11 Μαϊντανός 

μάτσ

ο 40 0,45 18,00       

12 Μαρούλια τεμ 250 0,48 120,00       

13 Μήλα κιλά 800 1,90 1.520,00       

14 Μπανάνες κιλά 300 1,80 540,00       

15 Νεκταρίνια κιλά 130 1,65 214,50       

16 Ντομάτες κιλά 150 1,50 225,00       

17 

Ντομάτες για 

σάλτσα κιλά 280 1,00 280,00       

18 Πατάτες κιλά 1500 0,85 1.275,00       

19 Πεπόνια κιλά 120 1,20 144,00       

20 Πιπεριές κιλά 8 1,22 9,76       

21 Πορτοκάλια κιλά 150 0,70 105,00       

22 Ροδάκινα κιλά 130 1,42 184,60       

23 Σέλινο 

μάτσ

ο 70 0,45 31,50       

24 Σκόρδα κεφ. 34 0,45 15,30       

    Καθαρό Ποσό 5.969,46 €       

    ΦΠΑ 13% 776,03 €       

    Σύνολο Ομάδα Ε 6.745,49 €       

                  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών          

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΟΚΑΣ Τιμή Σύνολο       

1 

Αρακάς συσκ. 1 

κιλού τεμ 220 3,00 660,00       

2 

Λαχανικά 

ανάμεικτα συσκ. 

1 κιλού τεμ. 12 3,50 42,00       
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3 

Σπανάκι συσκ. 1 

κιλού τεμ 100 3,00 300,00       

4 

Φασολάκια συσκ. 

1 κιλού τεμ 120 3,00 360,00       

      Καθαρό Ποσό 1.362,00 €       

      ΦΠΑ 13% 177,06 €       

      Σύνολο Ομάδα ΣΤ 1.539,06 €       

                  

ΟΜΑΔΑ Z   Προμήθεια Κατεψυγμένων Ψαριών          

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΟΚΑΣ Τιμή Σύνολο       

1 

Ψάρι πέρκα 

φιλέτο, 

κατεψυγμένο 

κιλά 500 8,00 4.000,00 

      

      Καθαρό Ποσό 4.000,00 €       

      ΦΠΑ 13% 520,00 €       

      Σύνολο Ομάδα Ζ 4.520,00 €       

                  

ΟΜΑΔΑ Η    Ελαιόλαδο              

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΟΚΑΣ Τιμή Σύνολο       

1 Ελαιόλαδο 5λιτ τεμ 61 25,00 1.525,00       

      Καθαρό Ποσό 1.525,00 €       

      ΦΠΑ 13% 198,25 €       

      Σύνολο Ομάδα Η 1.723,25 €       

                  

                  

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

93.498,60 

          

  ΦΠΑ 12.154,82           

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

105.653,42 
          

 

 

 

 

 

Σητεία ,02-10-2020 

 

Θεωρήθηκε                                                                                                             Ο  Συντάξας 

Η Πρ/νη Τμ. Προμηθειών                                                          Ο υπάλληλος του Τμ.  Προμηθειών 
 

Ξηραδάκη Ειρήνη                                                                                         Απιδιανάκης Ιωάννης  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α΄ ποιότητας, και πρέπει να φέρουν ενδείξεις 

όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία 
λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην 

έχουν παράσιτα, έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές 

που ορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, 

πλην των συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται 
ψυγείο. Η μεταφορά όλων των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και 

σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον υπεύθυνο του εκάστοτε φορέα . Το κρέας 

και τα ψάρια θα μεταφέρονται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως ώστε να διασφαλίζεται 

σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς η κατάλληλη θερμοκρασία του κάθε τρόφιμου. 
 

ΟΜΑΔΑ Α : Γάλα CPV 15511000-3 
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου αγελαδινού 

παστεριωμένου γάλακτος σε ημερήσια βάση για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 

Σητείας και του Νομικού του Προσώπου Δ.Ο.Κ.Α.Σ., σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση με αριθμό 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208Β/08.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α c και β c βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και 

μέτρα προληπτικής ιατρικής»  

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ορίζεται ότι : «στους εργαζόμενους στους οποίους 

παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας επίσης παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε 

ημερήσια βάση». 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, και το προϊόν θα πρέπει να 

καλύπτει τον ορισμό του νωπού γάλακτος και τις προδιαγραφές επεξεργασίας που 

προβλέπονται από τα άρθρα 79 και 80 του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις. 

 

Το προς προμήθεια γάλα θα είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 

1,5%), ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών των φορέων. 
 

Το παστεριωμένο γάλα θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα και πρέπει: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                          
ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

 

 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :  
 

 
Αρ. Μελέτης:  

Προμήθεια Γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών 

τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών 

του Προσώπων έτους 2021-2022 
 
Ιδ. Πόροι Φορέων/ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-

2020» 
 
81/02-10-2020 
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• Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 

θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7° C για 15 

δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 

χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την 
επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος. 

• Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική 

αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. 

• Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε 

θερμοκρασίαπου δεν υπερβαίνει τους 6° C. 

• Το προϊόν συντηρούμενο στην προβλεπόμενη θερμοκρασία ψύξης για διάρκεια 
από την ημερομηνία παρασκευής του έως την ημερομηνία λήξεως του δεν πρέπει 

να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες οφείλονται σε 

μικροβιακές ή ενζυματικές διεργασίες. 
 

 

Το προϊόν θα πρέπει να έχει ανώτερη διάρκεια συντήρησης 7 ημερών και θα διατίθεται 

μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) του 1 lt, εγκεκριμένες 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα να τηρεί τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον Ν.4492/2017 (Α΄156/18-1017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και 

ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

Οι συσκευασίες του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να πληρούν όλους τους όρους 

υγιεινής , όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της 

Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Δεν πρέπει ιδίως να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα ποσότητα στοιχείων που θα ήταν 

δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος ή 

να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες. 

 

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο 
και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία 

παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η 

θερμοκρασία συντήρησής του, οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 

προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, και η τυχόν προσθήκη βιταμινών).  

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει το γάλα τουλάχιστον 2 φορές τη βδοµάδα κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στις διευθύνσεις που θα υποδειχθούν από τον εκάστοτε φορέα. 

Την ευθύνη μεταφοράς του γάλακτος έχει ο ανάδοχος. Η µεταφορά του γάλατος θα γίνεται 

µε φορτηγό-ψυγείο µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Εάν τα κουτιά ή οι φιάλες 

γάλακτος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην 

συσκευασία κ.λ.π., δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, και με ευθύνη και έξοδα 

του αναδόχου θα γίνεται η αντικατάσταση αυτών. 

Οι φορείς έχουν την υποχρέωση να ειδοποιούν τον ανάδοχο όποτε διαφοροποιείται ο 

αριθμός των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό. 

Ο προσφέρων οφείλει στην προσφορά του να δηλώσει το εργοστάσιο παραγωγής του 

γάλακτος καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του, τη χώρα προέλευσης και παραγωγής του 
γάλακτος που προσφέρουν. 

Ακόμα να δηλώσει τον ακριβή τύπο του προσφερόμενου προϊόντος ( εμπορική ονομασία ) . 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τους φορείς και με ψυγεία ποσότητας και μεγέθους 

τέτοιου, ώστε να αντιστοιχούν στην προμηθευόμενη ποσότητα στα αντίστοιχα σημεία 

παράδοσης που θα ορισθούν, με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή και χωρίς καμία 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.  Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ψυγείων θα γίνεται 

με ευθύνη του προμηθευτή. 
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Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν: 

Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 

ποιότητας , αναγνωρισμένων ικανοτήτων , με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων υλικών και συγκεκριμένα:  
α)Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων  με πεδίο 

εφαρμογής την παραγωγή γάλακτος του εργοστασίου παραγωγής ή ισοδύναμο αυτού ) 

β) Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα διαχείρισης  ασφάλειας τροφίμων  με πεδίο 

εφαρμογής τη διακίνηση τυποποιημένων τροφίμων ψύξης του οικονομικού φορέα που θα 

αναλάβει τη μεταφορά του γάλακτος ή ισοδύναμο αυτού )  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β : Είδη Αρτοπωλείου CPV 15811000-6 
 

Τα χορηγούμενα είδη, να είναι πρώτης (A') ποιότητας, να έχουν παραχθεί με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 111, 112, 113 και 114 του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και να 

πληρούν τα αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν 3526/2007 - ΦΕΚ 24/Α'/9.2.2007 

«Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» και Α. οικ. 
4730/209/Φ. 17.1/2008 «Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής 

προϊόντων αρτοποιίας και διαδικασίας αδειοδότησης» σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 

2 και της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» 

Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται με οχήματα 

που διαθέτουν κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά των προϊόντων αυτών. 

Για την μεταφορά του άρτου και των προϊόντων αρτοποιίας, οι επιχειρήσεις φέρουν την 

ευθύνη σχετικά με την τήρηση των συνθηκών μεταφοράς. 

Όλα τα είδη αρτοπωλείου  δεν πρέπει να φέρουν  αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από 

μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες 

οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να 

παραδίδονται 3 με 4 ώρες μετά τον κλιβανισμό τους, δικαιολογημένης της νόμιμου 

μείωσης. Η παρασκευή όλων των ειδών αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε 

με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας. 
 

1 
ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ , παρασκευασμένο από αλεύρι ολικής άλεσης σε πλαστική συσκευασία των 18 
τεμ, βάρους 700 γρ, με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. 

2 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500γρ  
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ : Είδη Κρεοπωλείου CPV 15119000-5 
Προδιαγραφές νωπού κρέατος μόσχου- χοιρινού , νωπού κιμά μόσχου-χοιρινού, και 

νωπών κοτόπουλων 

 

1. Κρέας χοιρινό 

Κρέας νωπό  χοιρινό  σε μερίδες, από  μπούτι, από νωπά κρέατα Α΄ ποιότητας να είναι 

απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π., όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα 

άρθρα 88,88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής 

Χρήσεως.  

Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 
μηνών),από συγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως 



 

 

18

18 

προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και θα 

συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Το προϊόν να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή να προέρχονται από χώρες της 

Ε.Ε. και από εγκεκριμένα σφαγεία. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης). 
Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο. 
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασία όχι κατώτερη 

από -2°C ούτε ανώτερη από +4°C.  

Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν 

επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Η άδεια αυτή θα 

είναι στη διάθεση της Επιτροπής Παραλαβής εφόσον ζητηθεί. 

 

2. Κρέας μόσχου νουά 
Κρέας μόσχου νωπό  σε μερίδες, από νουά , από νωπά κρέατα Α΄ ποιότητας να είναι 

απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π., όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα 

άρθρα 88,88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής 

Χρήσεως.  

Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 

μηνών),από συγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως 

προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και θα 

συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Το προϊόν να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή να προέρχονται από χώρες της 

Ε.Ε. και από εγκεκριμένα σφαγεία. 
Το προϊόν θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι 

κατάψυξης). Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο. 
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασία όχι κατώτερη 

από -2°C ούτε ανώτερη από +4°C.  

Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν 

επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Η άδεια αυτή θα 

είναι στη διάθεση της Επιτροπής Παραλαβής εφόσον ζητηθεί. 

 
3. Κιμάς μοσχαρίσιος 

Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α΄ ποιότητας, να είναι 

καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μοσχαρίσιο 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  νωπού κρέατος μόσχου. 

 

4. Κιμάς χοιρινός 

Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας χοιρινού σπάλα ή μπούτι Α΄ ποιότητας, να είναι 

καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το χοιρινό 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  νωπού χοιρινού κρέατος. 

 

5. Κοτόπουλα νωπά ολόκληρα 

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 πόδια. Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5 έως 2 κιλά και να είναι  
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απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή 

ακαθαρσία. Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από 

την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης). 

Το προϊόν θα πρέπει να έχει ημερομηνία σφαγής το πολύ 3 ημερών από την ημερομηνία 
παράδοσης. 

Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν 

επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Η άδεια 

αυτή θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Παραλαβής εφόσον ζητηθεί. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ : Είδη Παντοπωλείου CPV 15800000-6 
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 5 κιλά: φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητάς, κατάλληλο για 

μαγειρική, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Συσκευασμένο σε 

τυποποιημένη κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, και ο 

Κωδικός Παραγωγής. 
Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο (NaCl) να είναι τουλάχιστον 95%, να μην περιέχει ξένες 

ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες.  

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στα άρθρα: 104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις τύπου (70%) θα πρέπει να είναι προϊόν 
αλέσεως υγιούς σίτου. Το αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει 

καμιά μυρωδιά. Να είναι σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 gr,  με 

ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, και του Κωδικού 

Παραγωγής. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της 

συσκευασίας. 

3 

ΑΥΓΑ: Τα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ (Medium), μεσαίου βάρους από 

53-63 γραμμάρια. 
Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κ.Τ.Π.(Άρθρο 87) και τις 

ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις. 
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 να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους, καθώς επίσης και 

ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η 

ημερομηνία λήξης. 
Η παράδοση να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. 

4 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ πλήρες: Γάλα αγελαδινό τύπου εβαπορέ να είναι μερικά αφυδατωμένο γάλα 

του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5%. Η ποιότητα και 

τα χαρακτηριστικά του  προϊόντος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ-άρθρα 80 και 85). Το 

συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. Η συσκευασία του να είναι σε μεταλλικό 
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κουτί των 170 γρ και 410 γρ. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και 

παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: η 

επωνυμία του κατασκευαστή, οι οδηγίες χρήσης, τα συστατικά του προϊόντος και η ημερομηνία 

λήξης. 

5 

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  Γάλα Αγελαδινό σε χάρτινη συσκευασία 1 λίτρο , με αναγραφόμενη 

την ημερομηνία λήξης και την περιεκτικότητα σε λιπαρά και την χώρα προέλευσής του. Η 

ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ-άρθρα 80 

και 85) 

6 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ:  Να είναι  από αγελαδινό γάλα, με 3,5 % λιπαρά. Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και 
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης. Να διατίθεται σε 

συσκευασία του 1 κιλού στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα Ελληνικά με 

ευανάγνωστα γράμματα, οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και 

υγειονομικές διατάξεις: Επωνυμία παρασκευαστή, Αριθμός έγκρισης,  ημερομηνία παραγωγής 

και ημερομηνία λήξης, ο κωδικός παρτίδας. 

7 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500gr: Να είναι σε συσκευασία των 500 γρ., Να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση η περιεκτικότητα σε βιταμίνες και η ημερομηνία λήξης. 
 

8 

ΖΑΧΑΡΗ 1Kg: Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική να είναι ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία 

του ενός (1) κιλού . Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στα άρθρα 63, 64 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το προϊόν 

να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

9 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr: Τύπου κριθαράκι και κοφτό σε συσκευασία 500gr. Η ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ άρθρα 115 και 108).Για την 

παρασκευή των προϊόντων τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 100% 

πλούσιο σε γλουτένη και νερό, ξηραινόμενα εντός ειδικών ξηραντήρων θαλάμων με ελαφρά 

θέρμανση (χωρίς ψήσιμο) και κάτω από υγιεινές συνθήκες, Το προϊόν δεν πρέπει να 

εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή έχουν σκώληκες ή ακάρεα. 
Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών μέσων και η 

παρουσία γενικά κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας. 
Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε άλλης αμυλώδους ουσίας, εκτός από σιμιγδάλι 
προερχόμενο από σκληρό σιτάρι. 
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

10 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΓΡ: Να είναι προϊόν ,φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για 

επάλειψη στο ψωμί. Να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κ.Τ.Π.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%. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο 

πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 1000 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 

μηνών. 

11 

ΜΕΛΙ 1 ΚΙΛΟΥ: «πευκόμελο» ή «ανθόμελο».Το μέλι να είναι ελληνικής παραγωγής. Το 

προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρονται στο 
άρθρο 67, του Κ.Τ.Π. 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 και του 
συσκευαστή. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι 1000 γρ. 

12 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ( Γαρύφαλλο, Κανέλα ξύλο, Κύμινο, Μοσχοκάρυδο, Μπαχάρι, Πιπέρι, Ρίγανη, 
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Δάφνη )  , Τα μπαχαρικά να είναι σε αεροστεγή πλαστικά σακουλάκια κατάλληλα για τρόφιμα 

έτοιμα προς χρήση. Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

(οσμή, γεύση, χρώμα)του είδους, να είναι A ποιότητας και να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 42,43, 44 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Η κάθε συσκευασία θα είναι σύμφωνα με εκείνη που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

13 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΟΛΙΚΗΣ: Μπισκότα τύπου πτιμπερ παρασκευασμένα με αλεύρι 

ολικής άλεσης σε αεροστεγή συσκευασία των 270 γρ., με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

14 

ΞΥΓΑΛΟ: παρασκευασμένο από κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα ή μείγμα αυτών να έχει χρώμα 

λευκό, υφή αλοιφώδη ή/και κοκκώδη, χωρίς επιδερμίδα. Η γεύση του να είναι δροσερή, 

υπόξινη, ελαφρώς αλμυρή και να έχει ευχάριστο χαρακτηριστικό άρωμα. Να περιέχει το πολύ 

75 % υγρασία, το πολύ 1,5 % αλάτι, και  η περιεκτικότητά του σε λιπαρά να ανέρχεται σε 33 έως 

46 % και σε πρωτεΐνες  31,5 % κατ’ ελάχιστον. 

15 

ΞΥΔΙ 400 ml: αρίστης ποιότητας. Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από 

χλωρά σταφύλια και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το ξύδι που προσφέρεται στην κατανάλωση 

πρέπει να είναι κατάλληλα διηθημένο κατά τρόπο ώστε να παραμένει διαυγές και 

απαλλαγμένο εγχελυδίων και ιζήματος.Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως 

αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία 400 ml. σε πλαστική φιάλη. 

16 

ΡΥΖΙ  ΝΥΧΑΚΙ και ΚΙΤΡΙΝΟ : Συσκευασία 500gr ή 1 κιλού, Α ποιότητας. Η ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ-άρθρο 101).Να είναι απόλυτα 

καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε 

οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων 

κ.λ.π. 

17 

ΤΑΧΙΝΙ ΚΛΑΣΙΚΟ: Να είναι ελληνικής προέλευσης χωρίς συντηρητικά. Σε συσκευασία  375 gr 

από ταχίνι (σουσάμι αλεσμένο) 60% τουλάχιστον με αναλλοίωτη συσκευασία, αρίστης 

ποιότητας καθαρό χωρίς τρίμματα από άλλα υλικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες με 

αγνά συστατικά που να διατηρούν τη θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να 

αναγράφει συστατικά προέλευση και ημερομηνία λήξης. 

18 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 410γρ , σε κονσέρβα. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοματοπολτού 

θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και 

εθνικής νομοθεσίας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. 
Ο τοματοπολτός θα είναι διπλής  συμπύκνωσης, με στερεά συστατικά από χυμό τομάτας 

τουλάχιστον 28% , να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.Σε κάθε συσκευασία θα 

αναγράφονται: η επωνυμία του κατασκευαστή,  οι οδηγίες χρήσης, τα συστατικά του 

προϊόντος, η ημερομηνία λήξης. 

19 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr : Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους 

χυμού των νωπών καρπών της ντομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικής διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. Να είναι κατά 

προτίμηση εγχώριας παραγωγής. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: η επωνυμία του 

κατασκευαστή,  οι οδηγίες χρήσης, τα συστατικά του προϊόντος, η ημερομηνία λήξης. 

20 
ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ:σε συσκευασία των 100γρ με πραγματική σοκολάτα χωρίς συντηρητικά 

και χρωστικές ουσίες και αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης 
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ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ: Τυρί ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, 

απαλλαγμένα  αντικανονικών οσμών και γεύσεων , να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και 

χρώματος, να είναι Α' ποιότητας.Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κ.Τ.Π. 

22 

ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ  (ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΣΚΛΗΡΟ) : Τυρί τριμμένο, κίτρινο και λευκό , ελληνικής 

προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών 

και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής 

και χρώματος, να είναι Α' ποιότητας.Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κ.Τ.Π. 

23 

ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ: Τυριά ελληνικής προέλευσης με αναγραφόμενη την προέλευσή του 

και την εταιρία που προέρχεται καθώς και τα λιπαρά του ,την ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

Όλα τα τυριά να είναι πρώτης ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, 

απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων , να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και 

χρώματος, να είναι Α΄ ποιότητας. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κ.Τ.Π. 

24 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π 1Kg: Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας. Το προϊόν ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π), να είναι πρώτης (Α') 

ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον Κ.Τ.Π. (Άρθρο 83 Κεφάλαιο Δ 2α) και να έχει 
παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. Επί της 

συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με ευανάγνωστους, εμφανείς 
και ανεξίτηλους χαρακτήρες οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) «ΦΕΤΑ» (FETA). 
β) Προστατευόμενη 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 παραγωγής. 
Παράδειγμα: (ΦΕ–1650-20.12.94). 

25 

ΦΑΚΕΣ-ΦΑΣΟΛΙΑ- ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr: Να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, 

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

συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα 

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

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) προέλευση, β) ποιότητα Α. Η συσκευασία να είναι 

των 500 γρ. 

26 

ΦΑΡΙΝΑΠ 500gr: Συσκευασία 500gr. Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στα άρθρα 104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 
Το αλεύρι θα αποτελείται από σίτο, άμυλο αραβοσίτου και θα είναι διογκωτικό. 
Το αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. 
Πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική αλευρώδη ευχάριστη οσμή και η γεύση τους πρέπει 
να μην είναι όξινη, πικρή ή ταγγή. Πρέπει να είναι ομοιογενές, υγιές, καθαρό, απαλλαγμένο 

από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις. 

27 
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 400gr:Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 113,του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Το βάρος της συσκευασίας να είναι 400γρ.Συσκευασμένο, σφραγισμένο, με αναγραφόμενες 
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προδιαγραφές, και ημερομηνία λήξης. 

28 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΤΑΡΕΝΙΑ 500gr: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 113,του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Σε αεροστεγή συσκευασία 500gr ,από αλεύρι σίτου, να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή 

και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρές και απαλλαγμένες από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε : Είδη Οπωροπωλείου CPV 15300000-1 
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α Κατηγορίας και να ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές 

του Κ.Τ.Π (Άρθρο 119), των ισχυόντων Κανονισμών και Διατάξεων, τις ισχύουσες 

Αγορανομικές Διατάξεις περί λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά 

οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από τη βάση 
παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους, να πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών 

(ΕΕ). 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρέσκα ( το ανώτερο τριών ημερών - για τα 

οπωρολαχανικά εποχής) , να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

543/2011 ώστε να είναι : 

• ακέραια 

• υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή αλλοιώσεις 

που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση),καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα 
από κάθε ορατή ξένη ύλη, 

• απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να μην 

εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 

• απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 

• απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης, 

• απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό, 

• απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση, 

•  απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων. 

• Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι 

καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι 

υπερώριμοι. 

• Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους επιτρέπει: 

               να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, να φθάνουν σε                      

               ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού, και να συσκευάζονται 

               κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά την μεταφορά και 

              αποθήκευση. 

Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση χάρτινες, καθαρές, 

απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά 

και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση και για τη μεταφορά τους θα 

χρησιμοποιούνται καινούρια χαρτοκιβώτια καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να μην είναι 
δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και κατάλληλα για 

να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους 

χώρους των παιδικών σταθμών. 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Κατεψυγμένα Είδη  CPV 15896000-5 
Όλα τα κατεψυγμένα είδη θα πρέπει να είναι ,σχετικά πρόσφατης καταψύξεως, άριστης 

ποιότητας με αναγραφόμενες προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης και κατά προτίμησης 

εγχώριας παραγωγής . 
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1 ΑΡΑΚΑΣ-ΣΠΑΝΑΚΙ-ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ : Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα  
λαχανικά θα πρέπει  να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα120 και 62του Κ.Τ.Π. 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κατεψυγμένα λαχανικά μετά την 

απόψυξή τους πρέπει να παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες παρόμοιους με εκείνους 

των νωπών τροφίμων από τα οποία προέρχονται. Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση και ο 

αρωματισμός των διατηρημένων σε ψύξη τροφίμων φυτικής προέλευσης. Να είναι κατά 

προτίμηση εγχώριας παραγωγής, Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η 
ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε 

συσκευασία του 1 Kg.  

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : Κατεψυγμένα Ψάρια  CPV 15221000-3 

1 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ :  Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι πρόσφατης καταψύξεως, Α΄ 
ποιότητας. κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π.  (Άρθρα 92, 

93). 
Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 
• Να μη περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας. 
• Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα η επικίνδυνα για 
κατανάλωση. 
• Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν έχουν 
υποστεί επανακατάψυξη. 
• Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών. 
• Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονομικές και κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας κατεψυγμένων αλιευμάτων 
• Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 
• Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9, 11 
& 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις. 
Τα είδη να είναι συσκευασμένα α) σε αεροστεγές πλαστικό περίβλημα, κατάλληλο για 
τρόφιμα, και η μεταφορά θα γίνεται μέσα σε χαρτοκιβώτιο Β) με τις απαραίτητες 
ενδείξεις στα ελληνικά (ημ. Κατάψυξης, ημ. Λήξης, χώρα προέλευσης, αρ. Έγκρισης 
εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας)καθαρό βάρος και ποσοστό 
επίπαγου (ως 15% για τα τεμαχισμένα). 
Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 
Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι 
ανάλογο με τις απαιτήσεις των Παιδικών Σταθμών. Τα προϊόντα θα προέρχονται από 
εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις (κωδικός έγκρισης ή καταχώρησης από την οικία 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία με τήρηση συστήματος διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων). Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης. 
Η μεταφορά- παράδοση των ειδών στους Παιδικούς Σταθμούς θα γίνεται με αυτοκίνητα - 
ψυγεία τα οποία  θα είναι καθαρά και απολυμασμένα.  
Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανές και καλά τοποθετημένο σημείο, με 
ευκρινή και ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής ενδείξεις: 
Α) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο αριθμός της άδειας 
λειτουργίας της. 
Β) Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η κατάψυξη. 
Γ) Η εμπορική ονομασία του είδους. 
Δ) Η ζώνη αλίευσης (FAO). 
Ε) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος). 
Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα-μήνας-έτος). 
Ζ) Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-έτος). 
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ΟΜΑΔΑ Η : Ελαιόλαδο CPV 15411110-6 
Σε συσκευασία πέντε λίτρων,  οξύτητας 0,1 , εγχώριο, αναγραφόμενο στην ετικέτα EXTRA 

παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και 

εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ-άρθρο 71).  

Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχει από τις 

οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την παραγωγή του, 

ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας του. 
Πρέπει να είναι διαυγές και να έχει τη φυσική χαρακτηριστική ιδιάζουσα οσμή και γεύση 

του παρθένου ελαιόλαδου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο θα πρέπει να παραδίδεται 

συσκευασμένο σε δοχεία των 5 λίτρων, απόλυτα καινούργια και εντελώς αμεταχείριστα, 

αεροστεγώς κλεισμένα. Η συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο της 
σύστασης από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος, καθώς και 

το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. και οι 

συσκευασίες αυτές θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που θα καταστρέφεται 

μετά την πρώτη χρήση του. 

Το παραδιδόμενο προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε λευκοσίδηρό ή πλαστικό . 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με 

ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: Η ονομασία πώλησης- εξαιρετικά 

παρθένο ελαιόλαδο, Η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που 

παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους», Ο προσδιορισμός της 

καταγωγής, Η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 lit), Το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και 
Διεύθυνση του παραγωγού ή συσκευαστή, Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του, 

Ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης, Οι συνθήκες διατήρησης, κώδικας έγκρισης. 
 

 

 Σητεία ,02-10-2020 

 

Θεωρήθηκε                                                                                                             Ο  Συντάξας 

Η Πρ/νη Τμ. Προμηθειών                                                          Ο υπάλληλος του Τμ.  Προμηθειών 

 

Ξηραδάκη Ειρήνη                                                                                         Απιδιανάκης Ιωάννης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                          
ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

 

 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :  
 

 
Αρ. Μελέτης:  

Προμήθεια Γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών 

τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών 
του Προσώπων έτους 2020-2021 
 
Ιδ. Πόροι Φορέων/ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-

2020» 
 
81/02-10-2020 
 

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο σύμβασης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 

καθώς και η προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου 

και των νομικών του προσώπων για το έτος 2021 - 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 

α) Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

β) Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

γ) Τις διατάξεις της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-

2012), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-1-2013)  

δ) 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”, 
ε) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις σχετικές τροποποιήσεις όπως ισχύουν.   

στ)Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208Β/2019) 

«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α c και β c βαθμού και των 

νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» . 

ζ) Του Π.Δ. 80/16 περί Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α΄) 

η) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/19-7-18, πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι 

θ) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών τρέχοντος έτους του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων. 

 
 

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με 

χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων Ε ( Είδη οπωροπωλείου) ,  
Γ (Είδη Κρεοπωλείου) , Ζ (Κατεψυγμένων ψαριών) , Η (Ελαιόλαδο ) το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
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εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τα είδη της κάθε 

ομάδας ανά φορέα. 

 
Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  

με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

ειδών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο των ειδών ανά φορέα.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-

Η και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι: 

1) Δήμος Σητείας 

2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί  
για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας του κάθε φορέα. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας «οµάδας» επιφέρει αυτόµατα την 
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «οµάδας» του κάθε φορέα. 
 

 

Άρθρο 4οΤιμές προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων οικονομικών φορέων, οι οποίοι θα αναλάβουν 

τελικά την παρούσα προμήθεια για κάθε φορέα, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 

κάθε σχετικής σύμβασης.  

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές  ή Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 5ο Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% ( δύο επί της εκατό) του προϋπολογισμού 

της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. , εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό 

προμήθεια ειδών. 

 Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην 

περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί 

του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ  αλλά επί του 

μέρους του που του αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. 
Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια 

ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.  
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Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε κατακύρωση ,υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό  5%  (πέντε 

επί της εκατό) επί της συνολικής συμβατικής αξίας  χωρίς το ΦΠΑ (αρθ 72ν 4412/2016.) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυητικής  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

Άρθρο 6ο Σύμβαση 

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα χωριστά.  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο εκάστοτε φορέας προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύμβαση.  

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς όρους 

ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των 

αρμόδιων οργάνων  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16. 

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα έτος. 

 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 

, εφόσον δε θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των προβλεπόμενων 

ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
αυτών με Φ.Π.Α., μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 

προμήθειας  και αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ,είτε με πρωτοβουλία 

του κάθε φορέα  και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου . 

Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου ή 

του Νομικού Προσώπου με  την ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς του . 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :  

- Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη 
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις  

- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα 

- Την συμφωνηθείσα τιμή  

- Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  

- Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

- Τον τρόπο πληρωμής 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν    

επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

 δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο  

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 



 

 

29

29 

Άρθρο 7ο : Παράδοση -Παραλαβή των ειδών 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα,  

ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Η παράδοση θα γίνεται  

μέσα στο χρόνο και με τον τρόπο που ορίζει έκαστη σύμβαση. 

Ειδικότερα: 
Για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου και των Ν.Π.  

ΔΟΚΑΣ- Παιδικοί Σταθμοί ,  η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται τουλάχιστον δύο φορές 

την εβδομάδα τις μέρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες των φορέων , σε συσκευασία του 

ενός (1) λίτρου, σε χώρους τους οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες των φορέων. Το 

φρέσκο  «παστεριωμένο γάλα»  θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια επτά (7) ημερών. Η 

παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή, με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν  

μεταφορικά μέσα (δηλαδή ψυγεία), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. Ο ανάδοχος οφείλει να 

προμηθεύσει τους φορείς και με ψυγεία ποσότητας και μεγέθους τέτοιου, ώστε να 

αντιστοιχούν στην προμηθευόμενη ποσότητα στα αντίστοιχα σημεία παράδοσης που θα 
ορισθούν, με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση.  Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ψυγείων θα γίνεται με ευθύνη του 

προμηθευτή. 

Για την προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και ειδών κρεοπωλείου: 
Η παράδοση των ειδών αρτοπωλείου και ειδών κρεοπωλείου θα γίνεται καθημερινά στους 

χώρους που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες των αντίστοιχων φορέων και σύμφωνα με τις 

ημερήσιες ανάγκες τους.  

Για την προμήθεια λοιπών τροφίμων: 
Η παράδοση θα γίνεται μία φορά ή δύο φορές κάθε εβδομάδα σύμφωνα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας όπως αυτές θα ορισθούν 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή την επομένη της παραγγελίας. 

 

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 των ειδών στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο 

εκάστοτε φορέας, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Η μεταφορά των ειδών θα 

γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή ή μισθωμένα από αυτόν, 

καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. 

 

Τα σημεία παράδοσης των ειδών είναι : 
1) Για το Δήμο Σητείας:  Η παράδοση θα γίνεται :   

-Σητεία- Π.Βαρθολομαίου 9 (Δημαρχείο)  

-Γκέλα Σητείας -(Υπ. Καθαριότητας)  

-Παλαίκαστρο  (Δημοτική Ενότητα) 

- Ζήρο (Δημοτική Ενότητα) 

 

2) Για το ΝΠ ΔΟΚΑΣ  

-  Βρεφικός-Παιδικός σταθμός Σητείας , διεύθυνση:  Γεννηματά 7 –Σητεία 

-  Παιδικός σταθμός Σητείας , διεύθυνση:  Πλαστήρα & Λαμπίρη γωνία–Σητεία 

-  Παιδικός σταθμός Παλαικάστρου , διεύθυνση: Παλαίκαστρο 
-  Έδρα Νομικού Προσώπου ΔΟΚΑΣ στην οδό , Μ.Μερκούρη11 , 72300 Σητεία 

 

� Τα ψυγεία που θα πρέπει να παραδώσει ο προμηθευτής για την προμήθεια 

γάλακτος ,είναι στο σύνολο έξι (6) 
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από 

την αρμόδια επιτροπή , και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν. 

4412/16. 

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

διατάξεις. 
Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να μη έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι 

αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την 

ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις 

που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει 

απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των 

τροφίμων. 

 

Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
των φορέων. 
 
Άρθρο 8 ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση των ειδών. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφτηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε , κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.   

Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων 

που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της 

παραγγελίας, των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.λ.π.  

 

 

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας, ο 

φορέας έχει το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των τροφίμων για έλεγχο στο Γενικό 
Χημείου του Κράτους. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα των ειδών ο 

προμηθευτής πρέπει να τα αντικαταστήσει μέσα σε τακτή προθεσμία που θα του δώσει ο  

κάθε φορέας και οφείλει να παραλάβει το ακατάλληλο είδος το αργότερο μέσα σε 

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

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, 

επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του 

προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του Δ.Σ. του εκάστοτε φορέα, μπορεί να του 

επιβληθεί πρόστιμο ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε και να 
κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 
Άρθρο 9 ο : Πληρωμή Αναδόχου  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  από τον εκάστοτε φορέα, με τον πιο κάτω 

τρόπο :  
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α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών . Ο εν λόγω 

τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Άρθρο 10 ο : Κυρώσεις - Έκπτωση του αναδόχου 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 

βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου στις περιπτώσεις :  

1.  Όταν ο προσφέρων  δεν προσέρθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε  να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση 

2. Εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στο 

συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 
1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του 

Φορέα. 

2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16. 

Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση 

επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας ,η οποία υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή  εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

203 του Ν. 4412/16. 

 
 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 

ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

Άρθρο 11ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 

 

 

Σητεία ,02-10-2020 

 

Θεωρήθηκε                                                                                                             Ο  Συντάξας 

Η Πρ/νη Τμ. Προμηθειών                                                          Ο υπάλληλος του Τμ.  Προμηθειών 

 

Ξηραδάκη Ειρήνη                                                                                         Απιδιανάκης Ιωάννης  
 


		2020-11-09T09:27:39+0200




