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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών τροφίμων σίτισης (διάφορα 
τρόφιμα παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου) και αναλωσίμων 
ειδών παντοπωλείου (είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού) και γάλατος εργαζομένων, για 
τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και του Δήμου Ορχομενού. 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Από το σύνολο της  προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσό 25.278,67 € θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 02.15.6699.0003, 02.10.6063.0001, 02.15.6063.0001, 02.20.6063.0001, 
02.25.6063.0001, 02.30.6063.0001,  02.35.6063.0001,  02.70.6063.0001,  02.80.6063.0013, 
02.10.6634.0000 και 02.15.6634.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του 
Δήμου Ορχομενού. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

 Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειωθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και ύστερα από εντολή του υπευθύνου για την 
προμήθεια, αλλά χωρίς υπέρβαση του  προϋπολογισμού της μελέτης.  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης κατά περίπτωση, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την 
κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). 

Για τις ομάδες 1 έως και 6 της μελέτης κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφερειακής  Ενότητας Βοιωτίας  της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων 
Τιμών  των αντίστοιχων προϊόντων. 

 

                
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      
Ορχομενός   9/11/2015   Ορχομενός  9/11/2015 

Η προϊσταμένη του τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, 

Προμηθειών & Περιουσίας    Η Συντάξασα 
     
   

ΔΟΥΜΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», έτους 2016. 
 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
α) του νέου Ν. 3463/2006 (Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 
β) του Ν. 2286/95 
γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389/23-3-93) 
δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 
 
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με τους 
όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 
 
Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε 
διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της 
ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). 
 
Άρθρο 5ο - Σύμβαση  
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, 
βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να 
καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% (άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014) χωρίς το 
ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή (άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 
  
Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα 
χωρίς φθορές. 
 
Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 
Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της 
σύμβασης,  τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 28, 
33, 35).  
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Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
 
Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 
28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την 
σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας 
όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  
 
 
Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή των ειδών της 
παρούσας μελέτης. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή 
είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών , 
απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή οικονομική 
προσφορά. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
( ΟΜΑΔΑ 1) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ:  Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και 
τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την 
δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 
 

1. ΖΑΧΑΡΗ: λευκή, κρυσταλλική σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού. 
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ: Δημητριακά σε συσκευασία ειδικού για τη φύλαξή 

τους αεροστεγούς φακέλου 375 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο 
κιτίο, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

3. ΜΕΛΙ: εγχώριας παραγωγής σε γυάλινο ή μεταλλικό βάζο 1 κιλού ειδικό για την 
φύλαξή του . 

4. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: με γεύσεις ροδάκινο & φράουλα σε βάζο γυάλινο 500 γρ. όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος . 

5.  ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ : σε ειδική για την φύλαξή τους συσκευασία στην οποία θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζονται και θα 
συσκευάζονται στην Ελλάδα. 

6. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: σκόνη για την παρασκευή κρέμας συσκευασμένη σε ειδικό 
αεροστεγή φάκελο 150-160 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο 
στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης.   

7.  ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Α΄ ποιότητας λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 
1 κιλού στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης.  

8. ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ: αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Α΄ ποιότητας λευκό εγχώριο σε 
χάρτινη συσκευασία 500 γρ. στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 
λήξης.  

9. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ: ειδικό κιτίο 500 γρ. στο οποίο θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζεται και θα 
συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

10. ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ: τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. με 
καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη 
συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στο Ν.Π.  

11.  ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΦΤΟ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσής του στο Ν.Π. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι Α’ 
ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι.  

12. ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας πρόσφατης 
παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι 

13. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες 
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από την ημερομηνία παράδοσής του στο Ν.Π. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ 
ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι.  

14. ΦΑΣΟΛΙΑ: εγχώρια τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς 
υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς απαλλαγμένα από ξένα σώματα σε αεροστεγή 
συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος .Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. 

15. ΦΑΚΕΣ: εγχώριες τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς υγιείς, 
ξηρούς και ομοιογενείς απαλλαγμένες από ξένα σώματα σε αεροστεγή 
συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος .Το προϊόν πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας.  

16. ΡΕΒΥΘΙΑ: εγχώρια τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς 
υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς απαλλαγμένα από ξένα σώματα σε αεροστεγή 
συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος .Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. 

17.  ΑΛΑΤΙ: λευκό, κρυσταλιζέ, ιωδιούχο συσκευασμένο σε σακουλάκι όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

18. ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ: μαύρο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στο Δημοτικό παιδικό 
Σταθμό. 

19. ΞΥΔΙ: κατάλληλα συσκευασμένο σε φιάλη πλαστική 350 ml όπου θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσής του στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό. 

20. ΡΙΓΑΝΗ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσής του στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό. 

21. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΕΝΟ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 20 γρ. όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στο Δημοτικό παιδικό 
Σταθμό. 

22. ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ : κατάλληλα συσκευασμένο σε φιάλη πλαστική 330 ml όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στο Δημοτικό παιδικό 
Σταθμό. 

23. ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ & ΤΡΙΜΕΝΗ:  κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στο Δημοτικό παιδικό 
Σταθμό. 

24. ΜΠΑΧΑΡΙ: Θα διατίθενται σε συσκευασία 50 γρ . όπου θα αναγράφεται ευκρινώς 
η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

25. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ: εγχώριο συσκευασία ειδικής φιάλης 5 λίτρων οξύτητας  
0-1% .  

26. ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ: συσκευασία ειδικής φιάλης 5 λίτρων και να πληρεί τους όρους 
των υγειονομικών διατάξεων  

27. ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 200 γρ. όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

28. ΚΑΚΑΟ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ: Θα διατίθενται σε συσκευασία 500 γρ.  
29. ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΨΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και 

γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 500 γρ ή σε άλλη συσκευασία 
ανάλογα με τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

30. ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ειδικές για την ζαχαροπλαστική σκόνη, σε φακελάκι 1,6 γρ. 
στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσής της στο Ν.Π. (περιέχει 5 τεμάχια)  

31. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (ΒΟΥΤΥΡΟ): σε ειδικό για την φύλαξή της κεσεδάκι 250 γρ. 
σφραγισμένο αεροστεγώς και με επιπλέον καπάκι φύλαξης. Θα παρασκευάζεται 
και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα θα φέρει δε ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
που θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσή του στο Ν.Π. 
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32. ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ. πλήρες κιτίο 410 γρ. το οποίο θα είναι 
αναμεμειγμένο με ίση ποσότητα νερού και θα αποδίδει 820 γρ. πλήρες γάλα. Τα 
λιπαρά του γάλακτος δεν θα είναι άνω των 7,8 %. Η ημερομηνία λήξης του 
γάλακτος θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στο Ν.Π. Θα 
φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα 
του κιτίου. 

33. ΑΡΑΚΑΣ: κατεψυγμένος σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου 1 κιλού. Το 
προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσής του στο Ν.Π όπου θα φθάνει στην ορισμένη από τον 
παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα είναι ελληνικής παραγωγής και θα 
συσκευάζεται στην Ελλάδα.  

34. ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ: συσκευασμένο σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 500 γρ. ο οποίος 
θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής 
της στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό όπου θα φθάνει στην ορισμένη από τον 
παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα παρασκευάζεται και θα 
συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

35. ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ: παραδοσιακή Α΄ κατηγορίας (τα τρίμματα αποκλείονται) και να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής 
χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

36. ΚΑΣΕΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ: παραδοσιακό Α΄ κατηγορίας και να πληρεί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 
Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

37. ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ. Α΄ κατηγορίας και να πληρεί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές 
και Κτηνιατρικές διατάξεις. Να παράγεται δε σε χώρες της Ε.E  

38. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ: κεσές 1000 γρ. 10% λιπαρά Α΄ κατηγορίας και να πληρεί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, 
καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Στη συσκευασία θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 1 
μήνα από την ημερομηνία παράδοσής της στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό.  Θα 
παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

39. ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ: Α΄ ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στον Δημοτικό παιδικό Σταθμό, στην 
ορισμένη από τις κείμενες διατάξεις θερμοκρασία κατάψυξης.  

40. ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ: Α΄ ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στον Δημοτικό παιδικό Σταθμό, στην 
ορισμένη από τις κείμενες διατάξεις θερμοκρασία κατάψυξης 

41. ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ: κατεψυγμένα σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου 1 
κιλού. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. Στη συσκευασία θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσής του στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό, όπου θα 
φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα είναι 
ελληνικής παραγωγής και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα.  

42. ΑΥΓΑ: Α΄ κατηγορίας και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 
διατάξεις. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 
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   ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
( ΟΜΑΔΑ 2 ) 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη κρεοπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 
κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Άριστη ποιότητα 
νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή 
ελαττωματικών και αλλοιωμένων ειδών. Το κρέας να είναι από ζώο νεαρής ηλικίας, το 
οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι 
άσπρο για το χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος 
ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 
Πολύ μεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος όπου θα επιδεικνύεται η 
ταυτότητα του ζώου (χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής ). Τα πουλερικά θα είναι νωπά, 
καλής θρέψης και άριστης ποιότητας. Πρέπει δε να είναι σύμφωνα με την δεδομένη 
παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 
 
1. ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ ΜΠΟΥΤΙ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το 
οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι 
άσπρο για το χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος 
ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 
2. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο 
να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι, χωρίς 
οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν 
πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 
3. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ: τύπου 65% Α. Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και 
άριστης ποιότητας. 
 

 
 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
( ΟΜΑΔΑ 3 ) 

 
ΓΕΝΙΚΑ:  Όλα τα είδη Αρτοποιίας πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 
κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε 
σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 
 
1. ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ: φρέσκο καθαρού βάρους 500gr. Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός, 

παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου 
απομείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη 
υγρασία του. 

 
 
 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
( ΟΜΑΔΑ 4 ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής, νωπά και 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής 
διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή οπωρών ελαττωματικών. Πρέπει 
όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Οπωσδήποτε δε 
σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 
 
1.ΠΙΠΕΡΙΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώριες χωρίς κτυπήματα και καφέ στίγματα. 
2.ΠΑΤΑΤΕΣ: εγχώριες Α΄ ποιότητας. 
3.ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ: εγχώρια Α΄ ποιότητας. 
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4.ΣΚΟΡΔΑ (το ένα) εγχώρια Α΄ ποιότητας. 
5.ΠΡΑΣΣΑ: Α΄ ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα 
6.ΚΑΡΟΤΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα. 
7.ΛΑΧΑΝΟ: Α΄ ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα. 
8.ΝΤΟΜΑΤΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώριες ομοιογενείς, χωρίς χτυπήματα γδαρσίματα και 
στίγματα σε κατάσταση κατάλληλη προς βρώση (ούτε άγουρες ούτε υπερώριμες). 
9.ΑΓΓΟΥΡΙΑ: εγχώρια, νωπά τρυφερά χωρίς χτυπήματα και γδαρσίματα 
10.ΣΕΛΙΝΟ: Α΄ ποιότητας εγχώριο, φρέσκο. 
11.ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ: δέμα 450 γρ. εγχώριος, φρέσκος Α΄ ποιότητας 
12.ΑΝΗΘΟΣ: δέμα 450 γρ. εγχώριο, φρέσκο Α΄ ποιότητας 
13.ΜΗΛΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 
14.ΛΕΜΟΝΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, 
γδαρσίματα και στίγματα. 
15.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ομοιογενή, ζουμερά κατάλληλα προς 
βρώση χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα 
16.ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς 
χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 
17.ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, 
χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα, κουκούτσια και στίγματα. 
18.ΒΕΡΙΚΟΚΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά ομοιογενή χωρίς χτυπήματα, 
γδαρσίματα και στίγματα. 
19.ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Α΄ ποιότητας εγχώριο, φρέσκο μέχρι 10 κιλών χωρίς χτυπήματα, 
γδαρσίματα και στίγματα. 
20.ΠΕΠΟΝΙ: Α΄ ποιότητας εγχώριο, φρέσκο, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 
21.ΜΠΑΝΑΝΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, 
γδαρσίματα και στίγματα 
22.ΜΑΡΟΥΛΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα  
23.ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια νωπά ομοιογενή χωρίς κτυπήματα και καφέ 
στίγματα. 
24.ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ: εγχώριες, νωπές, τρυφερές  χωρίς χτυπήματα και γδαρσίματα 
25.ΣΠΑΝΑΚΙ: Α΄ ποιότητας εγχώριο νωπό χωρίς ξένα σώματα. 
 

 
 
 

 ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   
( ΟΜΑΔΑ 5 ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ:  Τα υπό προμήθεια γάλατα, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των 
αναγκών των εργαζόμενων στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Ορχομενού, πρέπει να 
πληρούν τις  προδιαγραφές – συστατικά γάλατος που προβλέπονται από τον νόμο.         

To γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από 
οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία , θα έχει υποστεί παστερίωση και 
ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό 
tetrapack ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων 
και Ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  

Θα αναγράφονται στην συσκευασία η ένδειξη «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ» και τα θρεπτικά 
συστατικά του  προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του 
γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) μέρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
συντήρησής του.  

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση διανομής του φρέσκου γάλακτος σύμφωνα 
με τις εντολές της Υπηρεσίας  στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ορχομενού όπου υπάρχει 
προσωπικό που δικαιούται γάλα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. 
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ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  
( ΟΜΑΔΑ 6 ) 

  
 
 

Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ:  Η προμήθεια αφορά είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα του 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Ιδιαίτερα:  
 
1.Βαμβάκι.   Υδρόφυλλο βαμβάκι 70 γρ 
2.Λοσιόν οινοπνεύματος. Σε συσκευασία πλαστικού μπουκαλιού. Να είναι σύμφωνο με 
τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 
3.Χλωρίνη Διάλυμα.  Διάλυμα  υποχλωριώδους νατρίου,  παχύρρευστο, κατάλληλο για 
γενικό καθαρισμό, απολύμανση και λεύκανση. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της 
ευρωπαϊκής ένωσης 
4.Χλωρίνη παχύρευστη. Διάλυμα παχύρρευστο, κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, 
απολύμανση και λεύκανση. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 
5.Υγρό τζαμιών. Υγρό για τζάμια 4  λίτρων, για καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες . 
Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το 
σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 
6.Υγρό πατώματος. Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για το πάτωμα 4 λίτρων σε 
διάφορα αρώματα. Για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα. Κατάλληλο για καθημερινή 
χρήση, χωρίς ξέβγαλμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 
7.Χαρτί υγείας. Χαρτί υγείας μονόφυλλο, από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό 
8.Χαρτοπετσέτες. Συσκευασία 110 τεμαχίων 
9.Χαρτί κουζίνας.  Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, γραμμαρίων, διπλά ενισχυμένο, με 
διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το 
λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. 
10.Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (Ταμπλέτες),  
11.Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη Σκόνη πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα 
και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα.  
12. Σακούλες απορριμμάτων 55Χ75. Συσκευασία 20 τεμ. σε ρολό Πλαστικές σακούλες 
απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες 
για κάδους με περιφέρεια από 52Χ75cm . Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι 
ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων σε 
ρολό. 
13.Σακούλες απορριμμάτων μικρές.  Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από 
ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με 
περιφέρεια από 48X50cm . Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι παρθένο υλικό 
και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 40 τεμαχίων σε ρολό 
14.Διαφανή σακουλάκια τροφίμων. Πλαστικές σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα και να 
προσφέρονται σε συσκευασίες πολλών  τεμαχίων σε ρολό 
15. Γάντια Latex.  Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρε σήμανση. 
16. Γάντια μιας χρήσης (ιατρικά- Latex) Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών 
ή μικροοργανισμών. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση  
17.Αλουμινόχαρτο. Συσκευασία των 30 μ. 
18.Διαφανής μεμβράνη. Συσκευασία των 30 μ. κατάλληλη για τρόφιμα. 
19.Σύρμα μεταλλικό σπόγγος. Μεταλλικός σπόγγος 
20.Σφουγγάρι πιάτων:  Σφουγγάρι ιδανικό για το πλύσιμο των πιάτων. 
21.Υγρό πιάτων. Ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις του πλυσίματος των πιάτων. Να αφαιρεί 
αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ τσάι κλπ, συμπυκνωμένο. Να δίνονται 
οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 
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22.Υγρό Κρεμοσάπουνο.  Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και 
ισορροπημένο ph, χωρίς φορμαλδεϋδη, συσκευασία των 4 λίτρων . Να είναι σύμφωνο 
με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 
23.Σκούπα με κοντάρι.  Σκούπα με κοντάρι, ανθεκτική. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα 
με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 
24.Πλαστική σκούπα. Σκούπα χωρίς κοντάρι με πυκνή και ανθεκτική βούρτσα. 
25.Σφουγγαρίστρα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα 
επιλεγεί. . Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. 
26.Κοντάρι. Αρίστης ποιότητας μήκους 1,5 μέτρων περίπου, κατάλληλο για 
σφουγγαρίστρα. 
27.Πετσέτα τύπου wettex.  Πολυπετσέτα απορροφητική για καθαρισμό επιφανειών 
28.Μωρομάντηλα. Σε πακέτα των πολλών τεμαχίων. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της 
ευρωπαϊκής ένωσης. 
29.Μαλακτικό ρούχων. Συμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων. Να μαλακώνει και 
αρωματίζει τα ρούχα με άρωμα που διαρκεί.  
30.Υγρό τουαλέτας παπί.  Καθαριστικό και αρωματικό υγρό τουαλέτας 750 ml 
31.Απορρυπαντικό γενικής χρήσης. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, 
ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, μελάνι, χαλιά, κλπ. Να 
μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5λίτρων και να 
είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 
32.Φαράσι με κοντάρι. Για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων με κοντάρι 
 
 
 
 
Β.  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ:  Η προμήθεια αφορά είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Ιδιαίτερα: 
 
1.Χαρτί υγείας. Χαρτί υγείας μονόφυλλο, από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό 
2.Χαρτί κουζίνας.  Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, γραμμαρίων, διπλά ενισχυμένο, με 
διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το 
λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. 
3.Χλωρίνη Διάλυμα 4 λίτρων.  Υποχλωριώδους νατρίου, 4 λίτρων παχύρρευστο, 
κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, απολύμανση και λεύκανση. Να είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 
4.Υγρό τζαμιών 4 λίτρων. Υγρό για τζάμια 4 λίτρων με αντλία ψεκασμού, για καθρέφτες 
και παρόμοιες επιφάνειες . Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην 
αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 
να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωση 
5.Πετσέτα τύπου wettex. Πολυπετσέτα απορροφητική για καθαρισμό επιφανειών 
6.Υγρό Κρεμοσάπουνο 4 λίτρων.  Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και 
ισορροπημένο ph, χωρίς φορμαλδεϋδη, συσκευασία των 4 λίτρων . Να είναι σύμφωνο 
με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 
7.Σακούλες απορριμμάτων μικρές.  Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο 
πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 
48X50cm . Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι παρθένο υλικό και να 
προσφέρονται σε συσκευασίες των 40 τεμαχίων σε ρολό 
8.Φαράσι με κοντάρι. Για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων με κοντάρι 
9.Σφουγγαρίστρα με κοντάρι. Περίπου τύπου wettex, από βισκόζη, πολυεστέρα, και 
πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια 
κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα.  
10.Σφουγγαρίστρα. Θα πρέπει να  εφαρμόζουν  απόλυτα με  το αντίστοιχο  κοντάρι  που    
θα επιλεγεί. 
11.Πλαστική σκούπα. Σκούπα χωρίς κοντάρι με πυκνή και ανθεκτική βούρτσα. 
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12.Υγρό πατώματος . Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για το πάτωμα 4 λίτρων, σε 
διάφορα αρώματα. Για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα. Κατάλληλο για καθημερινή 
χρήση, χωρίς ξέβγαλμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 
13.Υγρό τουαλέτας παπί.  Καθαριστικό και αρωματικό υγρό τουαλέτας 750 ml 
14.Γάντια Latex.  Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρε σήμανση. 
15.Κοντάρι. Αρίστης ποιότητας μήκους 1,5 μέτρων περίπου, κατάλληλο για 
σφουγγαρίστρα ή σκούπα. 
16.Σκούπα με κοντάρι.  Σκούπα με κοντάρι και με πυκνή ανθεκτική βούρτσα  
17.Απορρυπαντικό γενικής χρήσης. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, 
ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, μελάνι, χαλιά, κλπ. Να 
μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5λίτρων και να 
είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                            
Αριθμ. Μελέτης  01/2015 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1 :   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

α/α Περιγραφή μ/μ Ενδ. 
ποσότητα 

Ενδ. Τιμή              
( ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία          

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

1 ΑΛΑΤΙ (σε σακουλάκι) ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,66 9,90 

2 ΑΛΕΥΡΙ (ΦΑΡΙΝ-ΑΠ) 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,88 17,60 

3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 25 1,27 31,75 

4 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 4X150 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,28 76,80 

5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 2 9,90 19,80 

6 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ ΚΙΛΑ 6 2,45 14,70 

7 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 0,20 60,00 

8 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5 τμχ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 0,70 3,50 

9 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 1 0,88 0,88 

10 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1.000 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4,02 20,10 

11 ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 15 8,95 134,25 

12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ 375gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 4,02 241,20 

13 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 25 1,11 27,75 

14 ΚΑΚΑΟ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ  500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 3,38 67,60 

15 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,64 3,28 

16 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,64 16,40 

17 ΚΑΣΕΡΙ εγχώριο  ΚΙΛΑ 10 11,37 113,70 

18 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΑ 13 8,13 105,69 

19 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,95 66,50 

20 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,40 4,00 

21 ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΦΤΟ  500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 130 0,95 123,50 

22 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (ΒΟΥΤΥΡΟ) 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 55 2,43 133,65 

23 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 400 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,98 59,40 

24 ΜΕΛΙ 950 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3 13,23 39,69 

25 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ) - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 0,72 1,44 

26 ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΠΤΙ-ΜΠΕΡ  ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,28 102,40 

27 ΞΥΔΙ 350 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 25 0,80 20,00 

28 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5lit ΤΕΜΑΧΙΑ 15 28,50 427,50 

29 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 15 8,74 131,10 
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30 ΠΙΠΕΡΙ 100 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3 2,29 6,87 

31 ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 0,90 270,00 

32 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,77 53,10 

33 ΡΙΓΑΝΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 3 1,19 3,57 

34 ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,46 116,80 

35 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΨΗ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΡΕΝΤΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 3,65 109,50 

36 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,75 90,00 

37 ΦΑΚΕΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,56 46,80 

38 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,25 45,00 

39 ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ ΚΑΤΕΨ/ΝΑ 1Κgr ΚΙΛΑ 10 3,29 32,90 

40 ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 25 6,85 171,25 

41 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 2,25 67,50 

42 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2,20 22,00 

43 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,52 5,20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.114,57 € 
 
 
 
 
 
 

 ΟΜΑΔΑ 2 :   ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
  

α/α περιγραφή μ/μ 
Ενδ. 

ποσότητα 

Ενδ. Τιμή              
( ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία          

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

1 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ  Χ/Κ 

(8-12 μηνών) ΚΙΛΑ 50 8,60 430,00 

2 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ Χ/Κ  

(8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 50 8,60 430,00 

3   ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65%Α ΚΙΛΑ 70 3,50 245,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.105,00 € 
 

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ  3 :   ΕΙΔΗ   ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 

α/α περιγραφή μ/μ 
Ενδ. 

ποσότητα 

Ενδ. Τιμή              
( ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία          
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 
 

ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΙΛΑ 600 1,33 798,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 798,00 € 
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 ΟΜΑΔΑ  4 :   ΕΙΔΗ   ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

α/α Περιγραφή μ/μ Ενδ. 
ποσότητα 

Ενδ. Τιμή              
( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία          

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,60 6,00 

2 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 0,60 2,40 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 6 1,73 10,38 

4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 10 2,65 26,50 

5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 5 1,10 5,50 

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 30 0,55 16,50 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 5 1,35 6,75 

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 25 0,89 22,25 

9 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 17 0,78 13,26 

10 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 12 1,56 18,72 

11 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 0,60 2,40 

12 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 10 1,60 16,00 

13 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,75 11,25 

14 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 5 1,85 9,25 

15 ΜΗΛΑ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 230 1,46 335,80 

16 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 46 1,55 71,30 

17 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΑ 25 1,50 37,50 

18 ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΑ 370 0,80 296,00 

19 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 5 1,28 6,40 

20 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΑ 5 1,65 8,25 

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 5 1,00 5,00 

22 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΑ 3 1,59 4,77 

23 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,50 3,00 

24 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 0,50 6,00 

25 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 8 1,75 14,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 955,18 € 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ  5:   ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

α/α περιγραφή μ/μ 
Ενδ. 

ποσότητα 
Ενδ. Τιμή              

( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία          

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 
 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΙΑ 
ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5.808 1,29 12.781,32 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 12.781,32 
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ΟΜΑΔΑ  6:   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
 

Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Ορχομενός, Τ.Κ.  Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ.  Παύλου)     
 

α/α Περιγραφή μ/μ Ενδ. 
ποσότητα 

Ενδ. Τιμή              
( ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία          

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
1 WETTEX  (ΡΟΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3,96 39,60 

2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (30 Μ) ΤΕΜΑΧΙΑ 7 6,36 44,52 

3 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ (110 
ΜΕΖΟΥΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 23,50 23,50 

4 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,50 22,50 

5 ΓΑΝΤΙΑ Latex. ΤΕΜΑΧΙΑ 5 2,20 11,00 

6 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
τμχ) ΤΕΜΑΧΙΑ 3 4,98 14,94 

7 ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,36 20,40 

8 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (30 Μ) ΤΕΜΑΧΙΑ 4 6,67 26,68 

9 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 8 1,63 13,04 

10 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 3 (LT) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 4,88 4,88 

11 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,48 88,80 

12 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ (200ML) ΤΕΜΑΧΙΑ 6 8,00 48,00 

13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ  WC (40 mini) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,80 40,00 

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 55Χ75CM ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,54 123,20 

15 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 5 2,52 12,60 

16 ΣΚΟΥΠΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 8 2,75 22,00 

17 ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 14 1,05 14,70 

18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 0,80 20,00 

19 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΑΝΤ/ΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΑ 25 3,25 81,25 

20 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤ (37 ΤΜΧ) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 11,14 222,8 

21 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (4 LT) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3,05 30,50 

22 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 3,66 91,50 

23 YΓΡΟ ΚΡΕΜ/ΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4,67 93,40 

24 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 13 3,85 50,05 

25 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 22 3,70 81,40 

26 YΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 3,05 76,25 

27 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 3,60 18,00 

28 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 2,55 102,00 

29 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (40 ΤΜΧ) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 10,50 315,00 

30 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (600 ΤΜΧ) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 4,05 40,50 

31 ΧΛΩΡΙΝΗ (4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 3,86 115,80 

32 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,49 14,90 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.923,71 € 
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Β.  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 
 

α/α περιγραφή μ/μ Ενδ. 
ποσότητα 

Ενδ. Τιμή              
( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία          

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 ΓΑΝΤΙΑ Latex. ΤΕΜΑΧΙΑ 9 2,20 19,80 

2 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 1,63 8,15 

3 ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ wettex (ΡΟΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΑ 6 3,96 23,76 

4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ  WC (40 mini) ΤΕΜΑΧΙΑ 90 0,80 72,00 

5 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 3,75 15,00 

6 ΣΚΟΥΠΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 6 2,75 16,50 

7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΑΝΤ/ΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΑ 6 3,25 19,50 

8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 3,75 7,50 

9 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 24 3,05 73,20 

10 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 16 3,66 58,56 

11 YΓΡΟ ΚΡΕΜ/ΝΟ 4 LT ΤΕΜΑΧΙΑ 10 4,67 46,70 

12 YΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 24 3,05 73,20 

13 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 36 3,70 133,20 

14 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 3,60 10,80 

15 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 48 2,55 122,40 

16 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (40 ΤΜΧ) ΤΕΜΑΧΙΑ 36 10,50 378,00 

17 ΧΛΩΡΙΝΗ (4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 3,86 231,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.309,87 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΟΛΟ ANA ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΟΜΑΔΑ  1:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.114,57 € 

ΟΜΑΔΑ 2 :  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.105,00 € 

ΟΜΑΔΑ  3:  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 798,00 € 

ΟΜΑΔΑ  4:  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 955,18 € 

ΟΜΑΔΑ  5:  ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 12.781,32 € 

ΟΜΑΔΑ  6:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 3.233,58 € 
Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  1.923,71 € 
Β.  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.309,87 € 
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 Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες-κατηγορίες των προϊόντων ή και 

για κάθε μία ξεχωριστά. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά μιας ομάδας δεν 

θα γίνει αποδεκτή. 

 Οι παραγγελίες από τους Παιδικούς Σταθμούς και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς , θα 
δίδονται την προηγούμενη ημέρα και θα εκτελούνται αυστηρά την αμέσως επόμενη. Οι 

παραγγελίες για το γάλα των εργαζομένων , θα δίδονται στο τέλος της εβδομάδας και 

θα εκτελούνται αυστηρά ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας . 

 Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.  

 Τα υλικά θα παραδίδονται σε καλή κατάσταση, με έξοδα του προμηθευτή σε σημεία 
που θα υποδειχθούν από το Δήμο. 

 Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 31/12/2016. 

 Για τις ομάδες 1 έως  και 6 κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης , καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής  Ενότητας 

Βοιωτίας  της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων Τιμών  των 

αντίστοιχων προϊόντων.  

 

 

 

 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      
Ορχομενός   9/11/2015   Ορχομενός   9/11/2015 

Η προϊσταμένη του τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, 

Προμηθειών & Περιουσίας    Η Συντάξασα 
     
   

ΔΟΥΜΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
     
    
   

 
 
 

          ΠΙΝΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 21.987,65 € 

 13% ΦΠΑ 2.295,99 € 

 23% ΦΠΑ 995,03 € 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ  13%  &  23% 25.278,67 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ            
 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ- ΕΣ) 
 

 

  

 

 

 
Ορχομενός  …../…../201… 

Ο προσφέρων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α/
Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 

ΟΜΑΔΑ-ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΠΟΙΑΣ-ΕΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΣΕ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ 

 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
1. 

 
Προμήθεια Ειδών 
Παντοπωλείου 
– καθαριότητας 
και 
Ευπρεπισμού. 

 

  

….…..% 

 


