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Θέμα: 
 

«Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 59766/18-12-2019 διακήρυξης ανοιχτού άνω 
των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.”». 
 

Σχετικά:    1. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 134/17-01-2020 έγγραφο του ΟΚΟΙΠΑΔΑ. 

        2. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 
(DIMITRIOS NOSIS) με ημερομηνία 2020/01/13 12:45:04 +02'00 

 

 
Σύμφωνα με το από 13.01.2020 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ 
Α.Ε.» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 59766/18-12-2019 διακήρυξης ανοιχτού άνω των 
ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.”», το οποίο 
αναφέρει τα εξής:  
 
«Αναφερόμενοι στον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με την Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 
59766/18-12-2019, αρ Μελέτης: 45/2019, για την «Προμήθεια Γάλακτος για τους δικαιούχους 
εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας 
Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπών τροφίμων για τις 
ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.», αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 82958, με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 24-1-20 και ώρα 17:00μ.μ., έχουμε να 
υποβάλλουμε τα κάτωθι ερωτήματα: 
 
1)Στο αρχείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΦΡΑ ΓΑΛΑ που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ λείπουν οι 
ομάδες τροφίμων 5.8 και 5.9 ενώ στην ομάδα  5.7 υπάρχει μόνο το ελαιόλαδο και λείπουν τα 
υπόλοιπα είδη της ομάδας 5.7. 
 
2)Για τα είδη της ομάδας 5 ζητάμε διευκρινήσεις ως κάτωθι:  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B%21%21AXsrqsH28pqdR4lckiKjnA%7D&vendorId=%7B%21%21-sVVMyA-MDHkWWaNIDItzg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1088568062&oapc=10&oas=e2nCMrR2S27eJdysP6-7IQ..


 
Α)Υποομάδα 5.1 
α) Το είδος με  Α/Α 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ δεν έχει Τεχνική 
Προδιαγραφή ενώ υπάρχει Τεχνική Προδιαγραφή για το είδος ΑΛΕΥΡΙ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ. Παρακαλώ διευκρινίστε μας ποιο είδος ζητάτε ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Ή 
ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ. 
 
β) Τα είδη με Α/Α 2 και 3 είναι ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1000γρ και ΦΑΡΙΝΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ 1000γρ. Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν είναι τι ίδιο είδος δύο φορές γραμμένο ή αν 
πρόκειται για άλλο είδος. Επίσης, επειδή η συνήθης συσκευασία του εμπορίου για την ΦΑΡΙΝΑ 
είναι 500γρ διευκρινίστε μας εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε την τιμή μονάδας μέτρησης 
(ΤΕΜ 1000γρ) δύο τεμάχια των 500γρ. 
 
γ)Στο είδος με Α/Α 8 – ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 1000γρ όπως αναφέρεται στον 
ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ και στη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υπάρχει διαφορά με την τεχνική 
προδιαγραφή που ζητάτε συσκευασία 250γρ. Διευκρινίστε μας ποια συσκευασία θέλετε να σας 
προσφέρουμε. 
 
δ)Ενώ στις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ΟΣΠΡΙΑ αναφέρεται φασόλια ψιλά/γίγαντες στον 
προϋπολογισμό και στην Οικονομική Προσφορά δεν υπάρχουν φασόλια ψιλά ή γίγαντες παρά 
μόνο ΜΕΤΡΙΑ με Α/Α 30- ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500γρ. Παρακαλώ διευκρινίστε μας 
ποια φασόλια θέλετε να προσφέρουμε. 
 
ε)Για τα είδη τυριών με Α/Α 26-27 και 28 δεν υπάρχουν Τεχνικές Προδιαγραφές ενώ υπάρχει 
τεχνική προδιαγραφή για Γραβιέρα που δεν ζητάτε στον διαγωνισμό. Διευκρινίστε μας τις 
προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών. 
 
στ)Στον Α/Α 41 – ζητάτε ΞΥΔΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4000γρ ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται 
συσκευασία 400γρ. Διευκρινίστε μας ποια συσκευασία ζητάτε. 
 
ζ)Στον Α/Α 50 – ΡΙΓΑΝΗ δεν αναφέρεται πουθενά η συσκευασία. Παρακαλώ διευκρινίστε μας τι 
βάρους συσκευασία θέλετε να σας προσφέρουμε. 
 
η)Στον Α/Α 53 – ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΥΣΚ 50γρ ΤΡΙΜΜΕΝΟ διευκρινίστε μας τι βάρους 
συσκευασία θέλετε να σας προσφέρουμε. 
 
θ)Στον Α/Α 55 – ζητάτε ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ 43ΓΡ είδος το οποίο δεν 
υπάρχει. Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν πρόκειται για το είδος ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ 43ΓΡ. 
 
ι)Για τα είδη με Α/Α 4 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ, Α/Α 5 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (130 ΑΤΟΜΑ), Α/Α 6 ΓΑΛΑΛ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ δεν υπάρχουν Τεχνικές Προδιαγραφές όπως και για τον 
Α/Α 7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 400γρ. Παρακαλώ διευκρινίστε μας τι 
προδιαγραφές απαιτείτε για τα είδη αυτά και εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410γρ. 
 
 
Β) Υποομάδα 5.6   
  
Για τα είδη με Α/Α 3 ΤΣΑΙ-4ΧΑΜΟΜΗΛΙ-5ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟ-6ΓΑΛΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ δεν 
αναφέρεται η συσκευασία ούτε κάποια τεχνική προδιαγραφή. Παρακαλώ διευκρινίστε μας τι 
ακριβώς θέλετε να προσφέρουμε. 
 



Γ) Υποομάδα 5.7 
   
Για το είδος ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ διευκρινίστε μας αν θέλετε κοφτές ή μακριές. 
 
Για το είδος ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚ. ΤΡΙΜ. ΣΥΣΚ 50 ΓΡ εάν είναι μαύρο. 
 
Για το είδος ΡΕΒΥΘΙΑ ΣΥΣΚ 500γρ εάν είναι αποφλοιωμένα ή όχι. 
 
Για το είδος ΡΙΓΑΝΗ τι συσκευασία θέλετε να προσφέρουμε. 
 
Για το είδος ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ σε τι φασόλια αναφέρεται ψιλά, μέτρια ή γίγαντες. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τα είδη για τα οποία δεν υπάρχουν Τεχνικές προδιαγραφές στην 
διακήρυξη (ενδεικτικά :Α/Α 26 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 5.1 – ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟ 
ΦΟΡΜΑ)τι ακριβώς θέλετε να προσφέρουμε, διότι οι προδιαγραφές διαφέρουν, άλλες είν αι οι 
προδιαγραφές για το ΚΑΣΕΡΙ και άλλες για το ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΡΙ. Τα είδη για τα 
οποία δε βλέπουμε Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αρκετά (ΝΕΡΟ – ΠΛΙΓΟΥΡΙ – ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 
κλπ). Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα είδη που θέλετε για να μην υπάρχουν διαφορές 
από τις απαιτήσεις του Δήμου σας.  
 
ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
Στην υποομάδα 3.2 οι τιμές του προϋπολογισμού σας για τα είδη με Α/Α 3 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ 
ΜΠΟΥΤΙ Χ.Κ. δεν συνάδουν με τις Τεχνικές προδιαγραφές που ζητάτε Μοσχάρι 8-12 ΜΗΝΩΝ. 
Παρακαλώ διεκρινήστε μας εάν η Τεχνική Προδιαγραφή για την ομάδα αυτή αναφέρεται σε 
ΜΟΣΧΑΡΙ 12-24 ΜΗΝΩΝ. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ 
 
Υποομάδα 4.1 – Α/Α 1ΨΑΡΙ ΦΡΑΣΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ δεν υπάρχει Τεχνική 
Προδιαγραφή. 
 
Υποομάδα 4.2 – Α/Α 3 ΧΤΑΠΟΔΙΑ, τι βάρος θέλετε να έχουν. 
 
Υποομάδα 4.3 – Α/Α 2 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ και Α/Α 3 ΧΤΑΠΟΔΙΑ, τι βάρος θέλετε να έχουν; 
 
Περιμένουμε την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν.» 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 134/17-01-2020 έγγραφο του ΟΚΟΙΠΑΔΑ : 
 
«Όσον αφορά το ερώτημά 1 σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς έχουν διαχωριστεί τα είδη με κριτήριο ανάθεσης τη  
χαμηλότερη τιμή με τα είδη με κριτήριο ανάθεσης το ποσοστό έκπτωσης. Ως εκ τούτου, επειδή 
το ελαιόλαδο στην οικονομική προσφορά θα έχει ποσοστό έκπτωσης, βγήκε από τον πίνακα με 
τα είδη παντοπωλείου 5.7 Γεύμα Αγάπης και έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός πίνακας για να μπει 
το ποσοστό έκπτωσης. Επομένως, δεν χρήζει διόρθωσης το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 
 
 
 
 



Όσον αφορά το ερώτημά 2 σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Α) Υποομάδα 5.1 
 
α) Το είδος με  Α/Α 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ θα έχει τις ίδιες 
τεχνικές Προδιαγραφές με το αλεύρι φαρίνα, ήτοι: Α΄ ποιότητος εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 
1 κιλού, και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
Τα είδη με Α/Α 2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1000γρ και Α/Α 3 ΦΑΡΙΝΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ 1000γρ. είναι λάθος εκ παραδρομής στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τα σωστά είναι 
Α/Α 2 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1000γρ και Α/Α 3 ΦΑΡΙΝΑ 1000γρ. Οι Τεχνικές προδιαγραφές 
θα είναι αυτές που αναφέρονται στη διακήρυξη, ήτοι:  ΑΛΕΥΡΙ: Α' ποιότητας ολικής άλεσης, 
εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 1000gr και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων, τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις και ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ: Α' ποιότητας, εγχώριο σε 
χάρτινη συσκευασία 1000gr και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων, τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
β) Μπορείτε για την Φαρίνα, να μας προσφέρετε στην τιμή της μονάδας μέτρησης (ΤΕΜ 1000gr) 
την τιμή που αντιστοιχεί σε δύο τεμάχια των 500gr.  
γ) Το είδος με Α/Α 8 – ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 1000γρ, θέλουμε να προσφέρετε αυτό 
που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ήτοι Γιαούρτι αγελαδινό, στραγγιστό πλήρες 
1000 γρ.  
δ) Θέλουμε να προσφέρετε αυτό που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ήτοι Φασόλια 
μέτρια συσκευασίας 500gr. 
ε) Για τα είδη τυριών με Α/Α 26-27 και 28 που δεν υπάρχουν Τεχνικές Προδιαγραφές θα θέλαμε 
να μας προσφέρετε: 
1.Κασέρι ημίσκληρο (Συσκευασία Καφασωτό-Φόρμα): 
    - θα είναι παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. 
    - θα είναι ημίσκληρο, εύγευστο και θα έχει υποστεί την ωρίμανση που από την νομοθεσία 
προβλέπεται.  
    - θα προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση θα τηρεί τον κώδικα HACCP. 
    - Δεν θα παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
2. Κεφαλοτύρι τριμμένο (Συσκευασία 500gr): 
    - Κεφαλοτύρι σκληρό, εύγευστο και θα έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 3 μηνών. 
    - θα είναι τύπου υγρασίας 38-40%. 
    - θα είναι παρασκευασμένο από γάλα αγελαδινό ή πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα αυτών. 
    - η συσκευασία θα είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
    - θα προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση θα τηρεί τον κώδικα HACCP. 
    - Δεν θα παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
 3.Τυρί σε φέτες Ένταμ για τοστ. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχημένη 
ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και γεύσεις και να μην παρουσιάζει 
αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρεί τους όρους του Κ.Τ.Π. 
καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 
4.Εκ παραδρομής αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές η Γραβιέρα καθώς δεν την 
χρειαζόμαστε. 
στ) Για το είδος Α/Α 41 ΞΥΔΙ ζητάμε Ξύδι 4.000 ml (4lt) σε γυάλινη ή πλαστική φιάλη. 
ζ) Για το είδος Α/Α 50 ΡΙΓΑΝΗ ζητάμε Ρίγανη τριμμένη σε συσκευασία των 50gr σε φακελάκι. 
Αναλλοίωτη συσκευασία, να αναγράφεται ημερομηνία παραγωγής και λήξης, πρόσφατη 
παραγωγή τριμμένη με πλούσιο άρωμα. Το τεμάχιο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αναφέρεται 
σε συσκευασία των 50gr σε φακελάκι. 
η) Για το είδος Α/Α 53 ΠΙΠΕΡΙ ζητάμε Πιπέρι μαύρο τριμμένο των 50gr σε φακελάκι. Να έχει 
φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 



Το τεμάχιο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αναφέρεται σε συσκευασία των 50gr σε φακελάκι. 
θ) Για το είδος Α/Α 55 ζητάμε Άνθος αραβοσίτου με γεύση βανίλια 43gr.  
ι) Για τα είδη με Α/Α 4 Γάλα φρέσκο αγελαδινό 1 λίτρου και Α/Α 5 Γάλα φρέσκο αγελαδινό 1 
λίτρου προσωπικού οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ιδίες με το γάλα του προσωπικού. 
Για το είδος με Α/Α 6 Γάλα φρέσκο αγελαδινό 1 λίτρου 2ης βρεφική ηλικίας να είναι σύμφωνα με 
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.  
Για το είδος με Α/Α 7 Γάλα εβαπορέ συμπυκνωμένο 410gr θα είναι πλήρες και αγελαδινό. Θα 
είναι αρίστης ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας, συμπυκνωμένο σε παχύρρευστη μορφή (όχι 
σκόνη), με την αφαίρεση του νερού μόνο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή 
βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση με τις σύγχρονες 
επιστημονικές μεθόδους. Θα είναι συσκευασμένο σε μεταλλικό κουτί καθαρού βάρους 410 gr., 
με εύκολο άνοιγμα (easy open). Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξης του γάλακτος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την 
εκτιμώμενη ημέρα παράδοσης του στο Δήμο. Επίσης, θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 
γάλακτος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την εκτιμώμενη 
ημέρα παράδοσης του στο Δήμο. Επίσης, θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml 
γάλακτος (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνες, ενέργεια κ.λ.π.) 
    
 
Β)Υποομάδα 5,6 
α) Για το είδος Α/Α/ 3 Τσάι ζητάμε να είναι Πράσινο σε χάρτινο κουτί με 10 φακελάκια. Αρίστης 
ποιότητας και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η τιμή τεμαχίου του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού αφορά  κουτί των 10 μερίδων.  
β) Για το είδος Α/Α/ 4 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ζητάμε να είναι σε χάρτινο κουτί με 10 φακελάκια. Αρίστης 
ποιότητας και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η τιμή τεμαχίου του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού αφορά  κουτί των 10 μερίδων.  
γ) Για το είδος Α/Α/ 5 Καφές Γαλλικός να είναι σε κουτί των 500gr σε χάρτινη συσκευασία, 
αρίστης ποιότητας και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η τιμή τεμαχίου του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού αφορά τεμάχιο των 500γρ.  
δ) Για το είδος Α/Α/ 6 Γάλα σε μερίδες 10 τεμαχίων σε δίχτυ να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Η τιμή τεμαχίου του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού αφορά δίχτυ των 10 μερίδων.  
 
 
Γ)Υποομάδα 5,7 
α) Για το είδος Χυλοπιτάκι ζητάμε να είναι (κοφτό) σε συσκευασία 500gr. 
β) Για το είδος Πιπέρι ζητάμε να είναι μαύρο τριμμένο των 50gr σε φακελάκι. 
γ) Για το είδος Ρεβίθια ζητάμε να είναι αποφλοιωμένα. 
δ) Για το είδος Ρίγανη ζητάμε να είναι τριμμένη σε συσκευασία των 50gr σε φακελάκι. 
ε) Για το είδος Φασόλια ζητάμε να είναι μέτρια συσκευασία 500gr. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Για τα είδη στα οποία δεν υπάρχουν Τεχνικές Προδιαγραφές, αυτές θα είναι σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.  
 
ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Στην υποομάδα 3.2 οι Τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη με Α/Α 3 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ 
Χ.Κ. είναι ΜΟΣΧΑΡΙ 12-24 ΜΗΝΩΝ.  
 
ΟΜΑΔΑ 4 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ 
Υποομάδα 4.1 
α) Για το είδος Α/Α 1 Ψάρι Φρέσκο-Τσιπούρες Ιχθυοκαλλιέργειας οι Τεχνικές προδιαγραφές 
είναι: Τσιπούρα νωπή Α' ποιότητας, καλά διατηρημένη άνω των 250gr, καθαρισμένη (χωρίς 
εντόσθια και λέπια), δεν θα έχει αλλοιώσεις στην όψη, στην οσμή και το χρώμα.  



Υποομάδα 4.2 
α) Για το είδος Α/Α 3 Χταπόδια οι Τεχνικές προδιαγραφές είναι να είναι Χταπόδι βάρους από 
500 έως 1000gr.  
Υποομάδα 4.3 
α) Για το είδος Α/Α 2 Καλαμαράκια οι Τεχνικές προδιαγραφές είναι να είναι Νο 6-10. 
- Για το είδος Α/Α 3 Χταπόδια οι Τεχνικές προδιαγραφές είναι να είναι βάρους από 500 έως 
1000gr.  
 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.» 

 
 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

     
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ    
 

 
 
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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