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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Προμήθεια  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  2021  

ποσού 24.113,17€   σε βάρος του: 15-6481.006 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδου»,  του προϋπολογισμού 

έτους 2021 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αφού  ο  τρέχων διαγωνισμός  προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  που 

διενεργείται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου δεν έχει ολοκληρωθεί και οι παιδικοί σταθμοί του ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχουν 

άμεση ανάγκη από την ανωτέρω προμήθεια. Όπως γνωρίζετε, οι διαγωνισμοί ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  γίνονται πλέον  συνολικά 

από τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 4 όπως από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014. 

Αναλυτικότερα όλη η δαπάνη   «Προμήθεια: ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  2021» θα διανεμηθεί όπως παρακάτω:  

 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η- ΚΑ:15-6481.006  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 
(€)  

Δαπάνη 
(€) 

φπα 13% φπα 
24% 

1 Αλάτι ( συσκευασία 5 κιλών) 15872400-5 τεμάχιο 57 1,604 91,43 11,89   

2 Αλεύρι (συσκευασία 1 κιλού) 15612000-1 τεμάχιο 143 0,799 114,29 14,86   

3 Άνθος Αραβοσίτου (συσκευασία 
160 γρ.) 

15612000-1 τεμάχιο 493 0,900 443,57 57,66   

4 Αυγό 03142500-3 τεμάχιο 4.857 0,220 1.068,57 138,91   

5 Βανίλια σκόνη (συσκευασία 5 - 
1,5 γρ.) 

15872200-3 τεμάχιο 154 0,499 76,79 9,98   

6 Γαρύφαλλο (συσκευασία 20 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 14 0,816 11,43 1,49   

7 Δημητριακά  (συσκευασία 500 
γρ.) 

15613310-4 τεμάχιο 657 2,000 1.314,29 170,86   

8 Ζάχαρη  (συσκευασία 1 κιλού) 15831000-2 τεμάχιο 493 0,800 394,29 51,26   

9 Κακάο  σκόνη (συσκευασία 125 
γρ.) 

15841000-5 τεμάχιο 41 1,202 49,29 6,41   

10 Κανέλα μασούρι  (συσκευασία 
50 γρ.) 

15872200-3 τεμάχιο 50 0,800 40 5,20   

11 Κανέλα σκόνη  (συσκευασία 50 
γρ.) 

15872200-3 τεμάχιο 27 0,595 16,07 2,09   

12 Καραμέλες (συσκευασία 3 
κιλών) 

15833000-6 τεμάχιο 20 20,357 407,14 52,93   

13 Κομπόστα  (κουτί 850 γρ.) 15332400-8 τεμάχιο 4 1,473 5,89 0,77   

14 Κριθαράκι  (συσκευασία 500 
γρ.) 

15851100-9 τεμάχιο 1.536 0,600 921,43 119,79   

15 Κύμινο (συσκευασία 50 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 27 0,794 21,43 2,79   

16 Μακαρονάκι   (συσκευασία 500 
γρ.) 

15851100-9 τεμάχιο 1.000 0,600 600 78,00   

17 Μακαρόνια Ν.3 (συσκευασία 
500 γρ.) 

15851100-9 τεμάχιο 205 0,601 123,21 16,02   



18 Μαργαρίνη (συσκευασία 500 
γρ.) 

15412200-1 τεμάχιο 575 2,000 1.150,00 149,50   

19 Μέλι (συσκευασία 1 κιλού) 15831600-8 κιλό 225 8,000 1.800,00 234,00   

20 Μπέικιν Πάουντερ (φακελος 20 
γρ.) 

15899000-6 τεμάχιο 514 0,200 102,71 13,35   

21 Μπισκότα (συσκευασία 250 γρ.) 15821200-1 τεμάχιο 2.054 1,000 2.053,57 266,96   

22 Ξύδι   (συσκευασία 400 γρ.) 15871110-8 τεμάχιο 675 0,400 270 35,10   

23 Πιπέρι (συσκευασία 50 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 41 0,801 32,86 4,27   

24 Πραλίνα φουντουκιού 
(συσκευασία 400 γρ.) 

15842200-4 τεμάχιο 155 1,804 279,64 36,35   

25 Ρεβίθια 03212220-8 κιλό 21 3,061 64,29 8,36   

26 Ρίγανη (συσκευασία 500 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 6 5,678 34,07 4,43   

27 Ρύζι γλασέ 03211300-6 κιλό 929 1,799 1.671,43 217,29   

28 Σιμιγδάλι (συσκευασία 500 γρ.) 15625000-5 τεμάχιο 29 0,788 22,86 2,97   

29 Σόδα μαγειρική (συσκευασία 
500 γρ.) 

15899000-6 τεμάχιο 20 1,222 24,43   5,86 

30 Σοκολάτα Γάλακτος 
(συσκευασία 45 γρ.) 

15842200-4 τεμάχιο 536 0,650 348,21 45,27   

31 Ταχίνι (συσκευασία 900 γρ.) 15833100-7 τεμάχιο 102 6,786 692,14 89,98   

32 Τοματάκια  (συσκευασία 400 
γρ.) 

15331423-8 τεμάχιο 2.357 0,600 1.414,29 183,86   

33 Τοματοπολτός (συσκευασία 
400-410 γρ.) 

15331425-2 τεμάχιο 370 0,999 369,64 48,05   

34 Τσάι (συσκευασία 10 φακελάκια 
Χ 1,5 γρ.) 

15865000-9 τεμάχιο 41 0,801 32,86 4,27   

35 Φακές 03212220-8 κιλό 714 2,501 1.785,71 232,14   

36 Φαρίνα (συσκευασία 500 γρ.) 15612000-1 τεμάχιο 718 0,700 502,5 65,33   

37 Φασόλια 03212220-8 κιλό 696 2,802 1.950,00 253,50   

38 Φρυγανιά Τριμ/νη (συσκευασία 
250 γρ.) 

15821110-3 τεμάχιο 45 0,595 26,79 3,48   

39 Φρυγανιές (συσκευασία 500 
γρ./4 πακέτα) 

15821110-3 τεμάχιο 698 1,400 977,5 127,08   

40 Φύλλο κρούστας (συσκευασία 
450-500 γρ.) 

15612500-6 τεμάχιο 9 2,182 19,64 2,55   

41 Χαμομήλι (συσκευασία 10 
φακελάκια Χ 1 γρ.) 

15865000-9 τεμάχιο 21 0,592 12,43 1,62   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        21.336,69 2.770,62 5,86 

 ΦΠΑ 13%        2.770,62     

 ΦΠΑ 24%        5,86     

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

       24.113,17     

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 



Ο χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 5 μηνών   από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης ενώ ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής 

(ΚΕ.Π.Α) του Δήμου Ηρακλείου, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, από την υπογραφή της σύμβασης ως εξής: Θα 

γίνεται παράδοση μία (1) φορά την εβδομάδα σε κάθε ΚΕΠΑ. 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχει το δικαίωμα να διαφοροποιεί, κατά περίπτωση και κατά κρίση, τον αριθμό των προς παράδοση 

συσκευασιών, ανάλογα με το αριθμό παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς  ανά ημέρα, συμμορφωμένου 

πάντα στον τελικό αριθμό των τεμαχίων της παρούσας μελέτης, που θα κοινοποιείται νωρίτερα στον ανάδοχο με την 

κατάθεση της παραγγελίας ανά εβδομάδα. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τη δεδομένη παραγγελία, προϊόντα εγκεκριμένων 

εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις 

αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. 

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών», τις ισχύουσες Υγειονομικές 

Διατάξεις και της οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα και θα πληροί τους όρους υγιεινής όπως 

καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. έτσι ώστε η 

ποιότητά τους να παραμένει αναλλοίωτη. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής όπου απαιτείται. Ακόμα και αν δεν αναφέρεται 

παρακάτω θα πρέπει στα συσκευασμένα είδη να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης, τα συστατικά του 

προϊόντος και το καθαρό βάρος της κάθε συσκευασίας. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

ασφάλειας όπου απαιτείται.  

Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Ειδικότερα : 

 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η- ΚΑ:15-6481.006 

α/α Είδος /CPV Περιγραφή/ Χαρακτηριστικά 

1 

Αλάτι ( συσκευασία 5 

κιλών) 

15872400-5 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο άριστης ποιότητας, κατάλληλο για επιτραπέζιο και 

μαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των 

αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα, να μην θολώνει το νερό και να μην 

είναι εξευγενισμένο σε κενό αέρος. Συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη πλαστική 

σακούλα, βάρους 5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

2 

Αλεύρι (συσκευασία 1 

κιλού) 

15612000-1 

Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από 

μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 

1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου. 

3 

Άνθος Αραβοσίτου 

(συσκευασία 160 γρ.) 

15612000-1 

Άνθος αραβοσίτου άριστης ποιότητας, συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε 

χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 

1 έτους εκτός ψυγείου. 

4 
Αυγό  

03142500-3 

Αυγά φρέσκα άριστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία των 30 αυγών. 

Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η 

ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 25 ημερών. 

5 

Βανίλια σκόνη 

(συσκευασία 5 τεμ - 1,5 

γρ.) 

15872200-3 

Βανίλια άρωμα σε σκόνη σε συσκευασία των 5 τεμαχίων, συνολικού βάρους 1,5 

γραμμαρίων για μαγειρική/ ζαχαροπλαστική. 

6 

Γαρύφαλλο 

(συσκευασία 20 γρ.) 

15872200-3 

Γαρύφαλλο άλεστο άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία 20 

γραμμαρίων. Εξωτερικά σ’ αυτή να αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

7 

Δημητριακά  

(συσκευασία 500 γρ.) 

15613310-4 

Δημητριακά (τύπου κορνφλέιξ) άριστης ποιότητας, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού, 

εμπλουτισμένα με βιταμίνες, σίδηρο κ.λπ. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 

8 

Ζάχαρη  (συσκευασία 1 

κιλού) 

15831000-2 

Ζάχαρη άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε χάρτινη 

κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών  εκτός 

ψυγείου. 

9 

Κακάο  σκόνη 

(συσκευασία 125 γρ.) 

15841000-5 

Κακάο σε σκόνη άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού 

βάρους 125 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 



10 

Κανέλα μασούρι  

(συσκευασία 50 γρ.) 

15872200-3 

Κανέλα σε μασούρι άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 

50γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου  

11 

Κανέλα σκόνη  

(συσκευασία 50 γρ.) 

15872200-3 

Κανέλα σε σκόνη άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 

50 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

12 

Καραμέλες 

(συσκευασία 3 κιλών) 

15833000-6 

Καραμέλες ζελεδάκια άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη συσκευασία, 

βάρους 3 κιλών και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

13 

Κομπόστα  (κουτί 850 

γρ.) 

15332400-8 

Κομπόστα ροδάκινο άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλο σφραγισμένο κουτί, 

βάρους 850 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

14 

Κριθαράκι  

(συσκευασία 500 γρ.) 

15851100-9 

Κριθαράκι μέτριο άριστης ποιότητας, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. 

Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

15 

Κύμινο (συσκευασία 

50 γρ.) 

15872200-3 

Κύμινο τριμμένο άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50 

γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

16 

Μακαρονάκι   

(συσκευασία 500 γρ.) 

15851100-9 

Μακαρονάκι κοφτό μέτριο άριστης ποιότητας, από 100% σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε 

κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 

17 

Μακαρόνια Ν.3 

(συσκευασία 500 γρ.) 

15851100-9 

Μακαρόνια άριστης ποιότητας, τύπου Νο 3 κατάλληλα για παστίτσιο, από 100% σιμιγδάλι 

σκληρού σιταριού. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500γραμ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

18 

Μαργαρίνη 

(συσκευασία 500 γρ.) 

15412200-1 

Μαργαρίνη άριστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. 

Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 500 

γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας 

κατανάλωσης. 

19 

Μέλι (συσκευασία 1 

κιλού) 

15831600-8 

Μέλι αγνό άριστης ποιότητας θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη 

συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, 

η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

20 

Μπέικιν Πάουντερ 

(φάκελος 20 γρ.) 

15899000-6 

Μπέικιν πάουντερ άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία καθαρού 

βάρους 20 γραμμαρίων, που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της 

οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

21 

Μπισκότα (συσκευασία 

250 γρ.) 

15821200-1 

Μπισκότα άριστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 

250 γραμμαρίων, πλούσια σε δημητριακά, υδατάνθρακες, και θρεπτικές ουσίες, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 

ψυγείου. 

22 

Ξύδι   (συσκευασία 400 

γρ.) 

15871110-8 

Ξύδι άριστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, 

βάρους 400 γραμμαρίων. Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου 

23 

Πιπέρι (συσκευασία 50 

γρ.) 

15872200-3 

Πιπέρι μαύρο τριμμένο άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, 

βάρους 50 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

24 

Πραλίνα φουντουκιού 

(συσκευασία 400 γρ.)  

15842200-4 

Πραλίνα φουντουκιού, κουτί 400 γραμμαρίων άριστης ποιότητας. Κρέμα σοκολάτας με 

ξηρούς καρπούς για επάλειμμα, συνηθέστερα από αμύγδαλα ή φουντούκια και κακάο, 

χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες με αγνά συστατικά που να διατηρούν τη 

θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει συστατικά προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

25 
Ρεβίθια 

03212220-8 

Ρεβίθια άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα και 

τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 

1 έτους εκτός ψυγείου. 

26 

Ρίγανη (συσκευασία 

500 γρ.) 

15872200-3 

Ρίγανη άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 

γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 



27 
Ρύζι γλασέ 

03211300-6 

Ρύζι γλασέ άριστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης σπυρωτό, 

καθαρισμένο και αποστειρωμένο. Τυποποιημένο και συσκευασμένο σε κατάλληλη 

πλαστική σακούλα βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

28 

Σιμιγδάλι (συσκευασία 

500 γρ.) 

15625000-5 

Σιμιγδάλι χονδρό άριστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για παρασκευή 

χαλβά. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων με κενό 

αέρος. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας 

κατανάλωσης 

29 

Σόδα μαγειρική 

(συσκευασία 500 γρ.) 

15899000-6 

Σόδα μαγειρική άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων για μαγειρική 

χρήση. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

30 

Σοκολάτα Γάλακτος 

(συσκευασία 45 γρ.) 

15842200-4 

Σοκολάτα γάλακτος άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία 

καθαρού βάρους 45 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 

ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

31 

Ταχίνι (συσκευασία 

900 γρ.) 

15833100-7 

Ταχίνι 900 γραμμαρίων λιπαρή πάστα από σουσάμι χωρίς προσθήκη χημικών, 

συντηρητικών  ή άλλων πρόσθετων. 

32 

Τοματάκια  

(συσκευασία 400 γρ.) 

15331423-8 

Tοματάκι μαγειρικής άριστης ποιότητας, ψιλοκομμένο σε φυσικό χυμό ντομάτας. 

Τυποποιημένο σε σφραγισμένο κατάλληλο μεταλλικό κουτί, καθαρού βάρους 400 

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

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

33 

Τοματοπολτός 

(συσκευασία 400-410 

γρ.) 

15331425-2 

Τοματοπολτός μαγειρικής άριστης ποιότητας 400-410 γραμμαρίων, καθαρά 

πολτοποιημένη φυσική τομάτα σε στραγγισμένη κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά σ’ 

αυτή να αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

34 

Τσάι (συσκευασία 10 

φακελάκια Χ 1,5 γρ.) 

15865000-9 

Τσάι άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία των 10 εμποτιζόμενων 

φακέλων των 1,5 γραμμαρίων. το κάθε ένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται 

η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

35 
Φακές  

03212220-8 

Φακές ψιλές άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένες και 

τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 

1 έτους εκτός ψυγείου. 

36 

Φαρίνα (συσκευασία 

500 γρ.) 

15612000-1 

Φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, άριστης ποιότητας, συσκευασμένο σε 

κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων, χωρίς 

συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθμός 

έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 5 μηνών 

εκτός ψυγείου. 

37 
Φασόλια 

03212220-8 

Φασόλια μέτρια άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

38 

Φρυγανιά Τριμμένη 

(συσκευασία 250 γρ.) 

15821110-3 

Φρυγανιά τριμμένη άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική 

συσκευασία, βάρους 250 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 

ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

39 

Φρυγανιές 

(συσκευασία 500 γρ./4 

πακέτα) 

15821110-3 

Φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική 

αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

40 

Φύλλο κρούστας 

(συσκευασία 450-500 

γρ.) 

15612500-6 

Φύλλο κρούστας άριστης ποιότητας 450-500 γραμμαρίων, τυποποιημένο σε κατάλληλη 

αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, 

φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό) 

41 

Χαμομήλι (συσκευασία 

10 φακελάκια Χ 1γρ.) 

15865000-9 

Χαμομήλι άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία των 10 

εμποτιζόμενων φακέλων του 1 γραμμάριου το κάθε ένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 
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