
              
   

                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          Αθήνα 20/06/2022 

                                                                      Αρ. Πρωτοκόλλου 3525/2022  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με απευθείας ανάθεση για 

τον ξενώνα Ίριδα, Νέα Εστία και Ανατολή στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση του 

προγράμματος: «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο 

πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». 

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Αναθέτουσα αρχή: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in 
(Medical Intervention) 
Δ. Μάργαρη 5α, Τ.Κ. 11525, Αθήνα 
Τηλ: 2106722267, www.medin.gr  Ηλ. Ταχ.: mail@medin.gr 
Υπεύθυνη: κ. Μωυσή Ελίζα  

2. Αντικείμενο:        Προμήθεια ειδών « ΤΡΟΦΙΜΩΝ »   

3. Τύπος : Απευθείας ανάθεση προμήθειας 

4. Κωδικός προγράμματος: «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου» 

5. Προϋπολογισμός Προμήθειας: 56.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

6. Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31/01/2023 

7. Καταληκτική ημερομηνία/ώρα 
υποβολής προσφορών: 

04/07/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00 μμ 
 

8. Τόπος κατάθεσης προσφορών Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Δ. Μάργαρη 5α,  Αθήνα, 11525. 

9. Ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης προσφορών: 
 

Ημερομηνία αποσφράγισης της προσφοράς ορίζεται η 04/07/2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα  17.00 μμ 

10. Τόπος διαγωνισμού: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Δ. Μάργαρη 5α,  Αθήνα 

11. Χρηματοδότηση Τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου 

http://www.medin.gr/
mailto:mail@medin.gr
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ΘΕΜΑ : Αναζήτηση προσφορών για προμήθεια << Τροφίμων>> 
                                                                                                   

TO Δ.Σ. Της Ιατρικής Παρέμβασης 
Λαμβάνοντας υπόψιν : 

• Το Νόμο  4375/16 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 
Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας  (ΦΕΚ 51 
Α/3/4/2016΄).προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και άλλες διατάξεις.  

• Το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• Την Πράξη του υπουργικού Συμβουλίου άρ. 38, της 31ης-8-2020 με τίτλο «Έγκριση και προσδιορισμός 
των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2025» (ΦΕΚ Α’ 174), 

• Την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό 118559/05-11-2021 που 
αφορά την έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου προγραμματικής περιόδου 2021-2025 (Β’ 5156),  

• Την με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 
Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025». 

• Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων  έργων της Ιατρικής 
Παρέμβασης. 

• Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την  προμήθεια «Τροφίμων» 
 

Αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια : Ύψους πενήντα έξι χιλιάδων  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ «της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου» με απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια τροφίμων  για τους ξενώνες ασυνόδευτων 

ανηλίκων «ΙΡΙΔΑ», «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» και «ΑΝΑΤΟΛΗ» ως αναλύονται κατωτέρω.   

Συνολικό κόστος των υπό προμήθεια ειδών έως 56.000 (πενήντα έξι χιλιάδες  ευρώ)  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

2. Η απευθείας ανάθεση θα γίνει σε επιχείρηση με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (σύμφωνα 
με το συνημμένο υπόδειγμα) και την ανάθεση της προμήθειας. 

3. Η ανάθεση της προμήθειας θα ανατεθεί στην επιχείρηση που απευθύνεται η πρόσκληση και  με βάση 
το συνημμένο υπόδειγμα. 

4. Η προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Δ. Μάργαρη 5α,  Αθήνα, 
11525 ,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλεί ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής 
ή με courier μέχρι και την 04/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 . 

5. Η διαδικασία κατακύρωσης του προμηθευτή θα διενεργηθεί την 04/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
17.00, στον ανωτέρω τόπο.  
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6. Η προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Επίσης, τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). 

7. Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να αφορά στο σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές 
δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, ο προσφέρων δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές 
με τη συμμετοχή τους. 

8. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση. 
9. Η αξία της προμήθειας δύναται να ανέλθει ( ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής), μέχρι 

του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εταιρεία 
μας δεν είναι υποχρεωμένη να δαπανήσει το σύνολο του ανωτέρω ποσού. Η πληρωμή του  
συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, αλλά και 
βάση των χρηματοροών του έργου με πίστωση όποτε απαιτείται  και με την προϋπόθεση 
παράδοσης των προϊόντων στους χώρους που αναφέρονται κατωτέρω. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο. 

10. Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης, όπως θα προσδιορίζεται στο 
συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

11. Το υλικό θα παραδίνεται σε διάστημα δυο ημερών από την εκάστοτε έγγραφη παραγγελία της 
αναθέτουσας αρχής.  

12. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά  στο τόπο δραστηριοποίησης,  που είναι:  
I. Ο ξενώνας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ίριδα οδός Διογένους Λαερτίου 15α, 

Αθήνα,  
II. Ο ξενώνας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Νέα Εστία οδός Φυλής 198, Αθήνα, 

III. Ο ξενώνας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ανατολή οδός Μεσογείων 65, Αθήνα. 
13. Εάν τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών, ο τρόπος μεταφοράς και η παράδοση αυτών, 

δεν είναι σύμφωνα με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 
αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας μας. 

14. Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας ή όργανο στο οποίο 
έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες, εφόσον έχουν προσκομιστεί και τα παρακάτω έγγραφα και 
δικαιολογητικά από τον προμηθευτή αποφασίζει την απευθείας ανάθεση σε αυτόν: 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο προσφέρων δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
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2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α·48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 
σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 
4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215). 

Σημείωση: Η εν λόγω υποχρέωση αφορά πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση,  

Γ. Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχουν υπαχθεί́ 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης 
ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο 
ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το 
taxisnet, ότι είναι ενήμεροι, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως 
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προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους η ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα κάποιου φορέα δεν εκδίδει κάποια από τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται και η αδυναμία έκδοσης από τις 
ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής η 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου η αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους η της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ:  
Α. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Ειδικότερα πρέπει 
να προσκομιστούν τα κάτωθι κατά περίπτωση : 

Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα 
παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε 
σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του. 

Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 

1. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού́, όπως έχει κατατεθεί́ στην αρμόδια Διοικητική 
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό ́
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014,) στα οποία έχουν δημοσιευτεί́ η σύσταση της Εταιρείας 
και οι τροποποιήσεις του καταστατικού́, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό ́ τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014), στο οποίο έχει 
δημοσιευτεί́ η συγκρότηση του Διοικητικού́ τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει 
ολοκληρωθεί́ η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί́ η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας 
Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο οικείο Μ.Α.Ε.  

2. Πρακτικό́ του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή́ της στο διαγωνισμό για 
την ανάληψη της προκηρυσσόμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο 
παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει . 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει: α) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης 
και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού και β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στον ίδιο 
διαγωνισμό , περισσότερους από έναν υποψήφιο ανάδοχο , ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον 
εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. 
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες 
τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να 
συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή 
ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, η δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής η διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά. 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου εν ισχύ, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά  τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης. Οι οικονομικοί́ φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/́βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού́ ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α  ́του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή́ τους σε αυτό́ και αφετέρου το 
ειδικό́ επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί́ τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό́ μπορεί́ να αντικαθίσταται από ένορκη  βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ́ ή 
εμπορικού οργανισμού́ της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί́ τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό́ ανάθεση συμβάσης. 
Θα πρέπει το είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας να συνάδει με το αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης, ειδάλλως θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
ισχύουν κατά́ την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δικαιολογητικών. 

15.  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

16.  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του αναδόχου και η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 

17.  Αν ο ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του  αναδόχου και η 
διαδικασία ματαιώνεται. 

18. Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
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19.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με 
την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 Ν. 4412/2016. 
 

 

 
                                                                 Η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

                                                                   
                                                                 
 

                                                

                                                              ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 
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Οι κατηγορίες CPV της πρόσκλησης είναι οι αναφερόμενες στον ακόλουθο πίνακα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κρεατικά 
CPV 15130000-8 

  

CPV 15131620-7 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ 

CPV 15131620-7 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΧΑΛΑΛ 

CPV 15111200-1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 

CPV 15130000-8 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΧΑΛΑΛ 

CPV 15112100-7 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  

CPV 15115100-8 ΑΡΝΙ  

CPV 15130000-8 ΑΡΝΙ ΧΑΛΑΛ  

Γαλακτοκομικά 
CPV 15500000-3 

 

CPV 15511600-9 
 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

CPV 15500000-3 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ 

CPV 15511100-4 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΧΙ ΕΒΑΠΟΡΕ) 

CPV 15551300-8  ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

CPV 15500000-3 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Τυροκομικά Προϊόντα 
CPV 15540000-5 
 

 

CPV 15543300-9  ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΡΙ 

CPV 15545000-0 ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ 

CPV 15542300-2 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  

CPV 15544000-3 ΚΑΣΕΡΙ ΕΝΤΑΜ Ή ΓΚΟΥΝΤΑ 

CPV 15544000-3 ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

Παρασκευασμένα και 
κατεψυγμένα ψάρια 
CPV 15200000-0 

 

 
  

CPV15220000-6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ 

CPV 15241700-6 ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ  

Οπωροκηπευτικά 
CPV 03220000-9 
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CPV 03212100-1 ΠΑΤΑΤΕΣ 

CPV 03221310-2 ΜΑΡΟΥΛΙ 

CPV 03221113-1 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

CPV 03221200-8 ΣΚΟΡΔΑ 

CPV 03221230-7 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

CPV 03222210-8 ΛΕΜΟΝΙΑ 

CPV 03221260-6 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑ  

CPV 03221250-3 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 

CPV 03221270-9 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 

CPV 03221112-4 ΚΑΡΟΤΑ 

CPV 03221240-0 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 

CPV 03221230-7 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

CPV 03221200-8 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 

CPV 03221340-1 ΣΠΑΝΑΚΙ 

CPV 03221410-3 ΛΑΧΑΝΟ 

CPV 03221200-8 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 

CPV 03221200-8 ΠΡΑΣΑ 

CPV 03221430-9 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 

CPV 03221420-6 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 

CPV 03220000-9 ΠΑΤΖΑΡΙΑ  

Αρωματικά Βότανα 
CPV 15872300-4 

 

CPV 15872300-4 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 

CPV 15872300-4 ΣΕΛΙΝΟ 

CPV 15872300-4 ΑΝΗΘΟΣ 

Κατεψυγμένα 
Λαχανικά 

CPV 15331170-9 

 

 

CPV 15331170-9 ΑΡΑΚΑΣ 

CPV 15331170-9 ΜΠΑΜΙΕΣ  

CPV 15331170-9 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  

Διάφορα Προϊόντα 
διατροφής 

CPV 15800000-6 

 

 

CPV 15831000-2  ΖΑΧΑΡΗ 

CPV 15864100-3  ΤΣΑΪ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 
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CPV 15865000-9 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

CPV 15332290-3 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 

CPV 15831600-8 ΜΕΛΙ 

CPV 15411110-6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 

CPV 15411210-7 ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ  

CPV 03142500-3 ΑΥΓΑ  

CPV 15612000-1 ΑΛΕΥΡΙ 

CPV 03211000-3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

CPV 15813000-0 ΜΕΡΕΝΤΑ 

CPV 15842000-2 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 

CPV 15812100-4  ΦΥΛΛΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ   

CPV 15833000-6 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 

 CPV 15321000-4 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

CPV 15331423-8 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 

CPV 15331427-6 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

CPV 15322100-2 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

CPV 15131500-0 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

CPV 15872400-5 ΑΛΑΤΙ 

CPV 15431110-2 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 

CPV 15431100-9 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑ 

CPV 03222400-7 ΕΛΙΕΣ 

CPV 15893200-6 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

CPV 15612210-6 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 
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CPV 24311521-5 ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 

CPV 15872000-1 ΚΑΡΥΔΑ ΤΡΙΜΕΝΗ 

CPV 03222115-2 ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΙΑ 

CPV 15800000-6 ΒΑΝΙΛΙΑ  

CPV 15898000-9 ΜΑΓΙΑ  

CPV 15625000-5 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 

CPV 15840000-8 ΚΑΚΑΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

CPV 15871279-0 ΤΟΥΡΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  

Προϊόντα Άρτου 
CPV 15811000-6 

 

 

CPV 15811300-9 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

CPV 15811500-1 

 
ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

CPV 15811100-7 
 

ΨΩΜΙ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 

CPV 15811500-1 

 

ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ BURGER 

CPV 15812120-0 ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ 

CPV 15812120-0 

 

ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ 

Ζυμαρικά  

CPV 03211300-6 ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

CPV 03211300-6 ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ 

CPV 15851100-9 ΠΕΝΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

CPV 15850000-1 ΒΙΔΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
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CPV 15850000-1 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ     

Όσπρια 
CPV 03212200-2 

 

CPV 03212200-2 ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

CPV 03221210-1  ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 

CPV 03212212-9 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 

CPV 03212211-2 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 

CPV 03212220-8 ΦΑΒΑ 

CPV 03212220-8 ΠΛΙΓΟΥΡΙ 

Φρούτα 
Εποχής  
CPV 03220000-9 

 

CPV 03222240-7 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 

CPV 03222320-2 ΜΗΛΑ 

CPV 03222220-1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

CPV 03222111-4 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 

CPV 15332400-8 ΚΑΡΠΟΥΖΙ 

CPV 15332180-9 ΠΕΠΟΝΙ  

CPV 15842400-6 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 

CPV 03222331-2 ΒΕΡΥΚΟΚΑ  

CPV 03222332-9 ΡΟΔΑΚΙΝΑ  

CPV 03222340-8 ΣΤΑΦΥΛΙΑ  

CPV 03222333-6 ΚΕΡΑΣΙΑ 

CPV 03222118-3 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  

CPV 03222322-6 ΑΧΛΑΔΙΑ 
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Σάλτσες 
CPV 15871260-4 

 

 

CPV 15871230-5 ΚΕΤΣΑΠ 

CPV 15871273-8 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 

CPV 15871250-1 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

CPV 15871110-8 ΞΥΔΙ 

Μπαχαρικά 
CPV 15872200-3 

 

 

CPV 15842300-5 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 

CPV 15872200-3 
 

ΚΑΡΥ 

CPV 15872200-3 ΔΑΦΝΗ ΞΕΡΗ 

CPV 15870000-7 ΚΑΝΕΛΑ STICKS 

CPV 15870000-7 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

CPV 15872200-3 ΚΙΜΙΝΟ 

CPV 15872200-3 

 

ΜΠΟΥΚΟΒΟ ΚΑΥΤΕΡΟ 

 

CPV 15872200-3 

 

 ΜΠΑΧΑΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

CPV 15872200-3 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

CPV 15872200-3 ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ 

CPV 15872200-3 ΘΥΜΑΡΙ ΞΕΡΟ 

CPV 15872200-3 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ 

CPV 15872200-3 ΠΑΠΡΙΚΑ ΚΑΥΤΕΡΗ 
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CPV 15872200-3 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΞΕΡΟΣ  

CPV 15872200-3 ΔΥΟΣΜΟΣ  

CPV 15872200-3 ΜΙΓΜΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ GARAM ΜΑΣΑΛΑ 

CPV 15872200-3 ΡΙΓΑΝΗ 

CPV 15872200-3 ΚΑΠΑΡΗ 

CPV 15872200-3 ΤΖΙΝΤΖΕΡ 

CPV15872100-2 ΠΙΠΕΡΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
                                                       Τεχνικές προδιαγραφές  
 

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και 
Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών. 
Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά 
είναι:  
Η ονομασία πώλησης.  
Ο κατάλογος των συστατικών.  
Η καθαρή ποσότητα για τα προ συσκευασμένα τρόφιμα.  
Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι ευαλλοίωτα από 
μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.  
Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, χρήσης.  
Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.  
Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον 
καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του Τροφίμου. 
Η ονομασία πώλησης πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής κατάστασης του Τροφίμου ή της 
ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί (π.χ. σε σκόνη,  κατεψυγμένο, καπνιστό, ). 
 Όταν στερεό τρόφιμο διατίθεται εμβαπτισμένο μέσα σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται και το καθαρό 
βάρος του στραγγισμένου τροφίμου. 
 Το υγρό κάλυψης δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του 
παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για την αγορά του.  
Η προμήθεια τροφίμων ζωικής προέλευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 853/2004 
ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ 
Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί όλες τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία, την ΑΙβ/8577/83, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλους τους κανόνες υγιεινής των 
τροφίμων για την πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων. 
 

Είδη τροφίμων  
Νωπό κρέας µόσχου :  Τα κρέατα θα πρέπει να είναι νωπά (εγχώρια ), πρώτης ποιότητας, υγιεινά, φρέσκα, 
θα φέρουν ανάλογο λίπος, θα έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και θα 
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παραδίδονται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα µε τις παραγγελίες των δομών Το κρέας πρέπει να 
προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, 48 ώρες πριν και µέχρι (6) ημέρες, να 
έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονοµικού 
ελέγχου. Η μεταφορά όλων των κρεάτων προς τις δομές  θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες Το σφάγιο 
πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, 
όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την 
κατηγορία και το είδος του ζώου. Τα κρέατα πρέπει να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη 
θρεπτική και φυσική κατάσταση. 
Ο κιμάς νωπού µόσχου θα κόβεται  από κρέας της προτίμησης του φορέα ( σπάλα ή μηρός ). Θα 
παρασκευάζεται από νωπό κρέας, θα προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόµιµα, θα έχει υποστεί 
κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου. 
 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ Τα υπό προμήθεια νωπά πουλερικά πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαχτεί 
κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας, σε εγκεκριμένα και νόµιµα λειτουργούντα, πτηνοσφαγεία, να έχουν 
ανεπτυγμένο µυϊκό σύστημα µε δέρμα λείο και μαλακό. ∆εν πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, να είναι 
απαλλαγμένα από αλλοιώσεις, κακώσεις, εκδορές, να φέρουν σφραγίδα του πτηνοτροφείου και να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλόλητας του κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Τα κοτόπουλα, 
πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη αποπτύλωση και απαντέρωση, το βάρος τους να είναι 1200-1400 γρ. και 
γενικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Τα πουλερικά πρέπει να διατίθενται 
ολόκληρα ή τεμαχισμένα, (ανάλογα µε την παραγγελία των δομών)  
 
Η ημερομηνία λήξης των συσκευασιών κρέατος κιμά και πουλερικών  να είναι δέκα ημέρες τουλάχιστον 
μετά την ημερομηνία παράδοσης. 
 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ  ΦΡΟΥΤΑ Τα παραδιδόμενα οπωρολαχανικά πρέπει να είναι της τελευταίας 
εσοδείας, νωπά και πρώτης ποιότητας και να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ. Φρούτα κατ’ επιλογή 
νοούνται πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας, συσκευασμένα σε τελάρα το πολύ δύο σειρών, όπως αυτά 
χαρακτηρίζονται στο χονδρικό εμπόριο. Απαγορεύεται η προμήθεια άγουρων φρούτων. Να μην είναι 
χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. 
 Οι πατάτες, κρεμμύδια κλπ. θα παραδίδονται απαλλαγμένα από ξένες ύλες και από κάθε αλλοίωση λόγω 
κακής συντήρησης. Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. 
 
 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (σπανάκι, αρακάς, φασολάκια, ανάμεικτα λαχανικά) Τα κατεψυγμένα λαχανικά 
να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού όπως 
διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης 
συμπληρωμένη µε την ένδειξη «βαθιάς κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγµένα» β) η 
ημερομηνία λήξης γ) ο προσδιορισμός παρτίδας δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη 
µετά την απόψυξη». 
 
 Είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των κείμενων 
υγειονομικών, αγορανομικών διατάξεων και του Κώδικα Τροφίμων και ποτών.  
 Λάδι πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με άμεμπτη γεύση. Θα πρέπει να αναγράφεται στη 
συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο».  Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα  Να είναι 
οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0.1. Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα 
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στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. Να είναι συσκευασμένο σε 
ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος ή πλαστικό δοχείο του ενός λίτρου . 
Ηλιέλαιο Να έχει ελάχιστο χρόνο διατηρησιμότητας 12 μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής  Να είναι Α 
ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1) του Κ.Τ.Π., παρθένο, διαυγές, με ξανθωπό χρώμα και 
ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από τοξικές ουσίες του οποίου 
η οξύτητα να είναι στο μέγιστο 2%. Να έχει οσμή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος, απαλλαγμένο 
από ξένες οσμές και τάγγιση.  Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
Τα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίου βάρους από 53-63 γρ. 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 τους 
να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει στη συσκευασία καταγεγραμμένη  
ημερομηνία λήξης.  
  Αλεύρι .Σιμιγδάλι Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή 
σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων. Να υπάρχει στη συσκευασία καταγεγραμμένη  ημερομηνία λήξης.  
 
Ζυμαρικά  Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι.  Χώρος παρασκευής τους να 
είναι η Ελλάδα.  Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος και ο τόπος . Λοιπά είδη ζυμαρικών  Να παράγονται ή να συσκευάζονται στην Ελλάδα.  
 Όσπρια , ρύζι ,ρύζι μπασμάτι  Να είναι Α’ ποιότητας.  Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500-1000 
γραμμαρίων. Να αναγράφετε στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος   
 
Ψάρια, Κροκέτες ψαριών Να είναι κατεψυγμένα, α’ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα ( ΙQF) καλά 
διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη. Να μην έχουν 
αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού 
τους βάρους.  Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο 
αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω 
στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος.  Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και 
πτερύγια.  
 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Ψωμί, ψωμάκια Burger Πίτες για σουβλάκια, Αραβικές πίτες  Να είναι ισοβαρείς 
φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης.  Η παράδοση από 
τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Για όλα τα υπόλοιπα αρτοσκευάσματα 
Να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας ημέρας.  Να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών , τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η παράδοση από τον 
προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες ή σε κουτιά. Όλα τα υπό προμήθεια είδη 
πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, 
χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα 
και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.  
 
Γάλα αγελαδινό πλήρες συμπυκνωμένο , μακράς διάρκειας .Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για 
τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.  Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.  Η συσκευασία πρέπει να πληροί 
τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ 
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και της ΕΕ. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την 
οδηγία 02/46 ΕΕ.  
  
 
 
Τυριά : 
 Φέτα Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Στη 
συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: «ΦΕΤΑ» (FETA), Προστατευμένη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), Τυρί, Το βάρος του περιεχομένου, Η ημερομηνία παραγωγής, Να παράγεται 
και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 
Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 
και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.  
 Μαλακά Τυριά , παρασκευασμένα από αγελαδινό γάλα. Στη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος 
να είναι 1 κιλό, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις : Η επωνυμία και η έδρα του 
παραγωγού – συσκευαστή. Το βάρος του περιεχομένου. Η ημερομηνία παραγωγής. Τα είδη γαλακτοκομίας 
να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος 
 
Αλλαντικά  Καλά συντηρημένα, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική. Να είναι  με βάση το κρέας 

(γαλοπούλας) – προϊόν αλλαντοποιίας και θερμικής επεξεργασίας . Η μεταποιητική διαδικασία (επεξεργασία) 

εξυγίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση τους έχει επίσης ως αποτέλεσμα την 

μετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, με συνέπεια τη σταθεροποίηση της δομής τους και την ικανότητά 

των προϊόντων της κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να είναι υγρή, 

ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και να συνδυάζεται και με άλλες επεξεργασίες. Το προϊόν να πληροί 

τους όρους που αναγράφονται στο άρθρο 91 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

διατάξεις. 

 

Αλάτι Φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο Α΄ ποιότητας, κατάλληλο για επιτραπέζια και μαγειρική χρήση. 

Συσκευασμένο σε τυποποιημένο κατάλληλο πλαστικό κάδο , βάρους 12,5 κιλών. Να πληροί τους όρους που 

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

Δημητριακά Από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού, εμπλουτισμένα µε βιταμίνες, σίδηρο κ.λπ.. αποδεδειγμένα 

ευρείας κατανάλωσης. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία και σε χάρτινο κουτί. 

Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις 

 

Γιαούρτι  Το χορηγούμενο είδος, να είναι πρώτης  ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 82 και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του 

Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και 

προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). Να έχει παρασκευασθεί από γάλα αγελάδας και μαγιά 
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απουσία αντιβιοτικών και γενετικά τροποποιημένων υλικών. Να έχει δομή λεία, μαλακή και κρεμώδη, γεύση 

ευχάριστη. 

 

Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. 

Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική φιάλη, βάρους 400 ml. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει 

στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά άρθρα 

 

∆ηµητριακά: Tα δημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως , σε χάρτινη συσκευασία των 350gr δε θα περιέχουν 

χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος γ) 

περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 

 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ : Από αγνά υλικά , χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες , να περιέχουν υποχρεωτικά αλεύρι 

Α΄ ποιότητας. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 

αναφέρονται στα σχετικά άρθρα 

 

Πραλίνα φουντουκιού: πραλίνα φουντουκιού µε κακάο και αποβουτυρωμένο γάλα, σε πλαστική 

συσκευασία των 400gr, χωρίς συντηρητικά. 

 

Ζάχαρη : λευκή , κρυσταλλική ζάχαρη ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 1kg, απαλλαγμένη 

από ξένες ύλες. 

 

Χυµός τομάτας,  πελτές ντομάτας : κλασικός συμπυκνωμένος Χυµός τομάτας σε χάρτινη συσκευασία tetra 

Pak των 500gr, χωρίς συντηρητικά. Ντοµατάκια  ψιλοκοµµένα και αποφλοιωµένα, συσκευασμένα σε κουτί 

εγκεκριμένο για τρόϕιµα, µε ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 400 έως και 500 γρ. καθώς και από 2 έως και 3 κιλά. Να 

πληροί τους όρους του άρθρου 124 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές ∆διατάξεις  

 

Μαρμελάδα : Η μαρμελάδα να είναι ελληνική. να είναι παρασκευασμένη µε γεύση και οσμή χαρακτηριστική 

του χρησιµοποιηθέντος είδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Το βάρος 

της συσκευασίας του να είναι 370 gr έως 450 gr. 

 

Μουστάρδα απαλή γεύση, σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς 

η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 

 

ΚΕΤΣΑΠ: Χαρακτηριστική του κέτσαπ (τομάτα, όξινες νότες & καρυκευμάτων)Τυπική οσμή ντομάτας με όξινες 

νότες & καρυκεύματα και χρώμα σκούρο κόκκινο  
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ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

Δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από 80% σε λιπαρές ύλες και όχι πάνω από 20% σε υγρασία και το αλάτι να 

μην ξεπερνά το 0,2%. Να αναγράφεται η περιεκτικότητα αναλυτικά στη συσκευασία καθώς και η ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης.  

 

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.  

 

Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου): Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία από 350 έως και 500 γρ. και από 4 έως 

και 5 κιλά. 

 

Μπαχαρικά : Κάρι, Μπούκοβο, Κανέλα ξύλο, Πιπέρι Πάπρικα, Γαρύφαλλο τριµµένο, Γαρύφαλλο ολόκληρο, 

Μοσχοκάρυδο τριµµένο, Μπαχάρι ολόκληρο, Μπαχάρι τριµµένο, Κύμινο, όλα συσκευασμένα και όχι χύμα. 

Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆διατάξεις. Τα µμπαχαρικά πρέπει να είναι συσκευασμένα σε πλαστική ή 

γυάλινη συσκευασία βάρους από 30 έως και 100 γρ. 

Χυµός φρούτων, Πορτοκάλι-Ανάµεικτος : Ως χυµός ϕρούτων ορίζεται το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν 

που λαμβάνεται από υγιή και ώριµα ϕρούτα, ενός ή πολλών ειδών, µε µμηχανικές µεθόδους λήψης και έχει 

το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των ϕρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι 

οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις 

χρησιμοποιήσεως µμειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο 

άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε 

χάρτινη συσκευασία των 500 ml και 1,0 L. 

 

 ΤΣΑΙ, χαμομήλι  Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία των 25 ή 30gr. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΊΝΑΚΑΣ 1 

Επωνυμία:   

Ταχ. Διεύθυνση:  

Ταχ. Κώδικας:   

Τηλέφωνο:  

Φαξ:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

Πληροφορίες:  

 Παραδοτέα  Προϊόντα Τροφίμων   

A/A 
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑΙ 

ΑΠΑΝ/ΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 Κρεατικά     

1 
Κρέας Μόσχου ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 

 

ΝΑΙ 

 

2 Κρέας μόσχου χαλάλ ΠΑΚΕΤΟ 1000γρ 
ΝΑΙ 

 

3 
Κιμάς  Μόσχου ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 

 

ΝΑΙ 

 

4 Κιμάς μόσχου χαλάλ ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
ΝΑΙ 

 

5 Πουλερικά  Νωπά ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
ΝΑΙ 

 

6 Αρνί χαλάλ ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
ΝΑΙ 

 

7 Αρνί ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
ΝΑΙ 

 

 Γαλακτοκομικά   
 

 

8 Γάλα Συμπυκνωμένο Τύπου 

Εβαπορέ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-450 Gr 

 

ΝΑΙ 

 

9 Γάλα ζαχαρούχο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-450 Gr ΝΑΙ  

10 Γιαούρτι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 – 2000 Gr 
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ΝΑΙ 

11 Γάλα μακράς διάρκειας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ml 
ΝΑΙ 

 

12 Τυρί Guda τριμμένο  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 gr ΝΑΙ  

13 Τυρί κρέμα  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000gr ΝΑΙ  

14 Tυρί  Guda σε φέτες 

συσκευασμένο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 gr 

NAI 
 

15 Κρέμα γάλακτος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΝΑΙ  

16 Τυρί φέτα  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000gr NAI  

 Παρασκευασμένα και  

Διατηρημένα Ψάρια 
  

 
 

17 Παγκάσιους, Μπακαλιάρος 

(κατεψυγμένα) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 -800 gr 

ΝΑΙ 
 

18 Κροκέτες Ψαριών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 -800 gr ΝΑΙ  

 Λαχανικά Εποχής     

19 Πατάτες ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

20 Μαρούλι ΤΕΜΑΧΙΟ  ΝΑΙ  

21 Κρεμμύδια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

22 Λάχανο TEMAXIO  Τεμ 1 kg ΝΑΙ  

23 Αγγούρια TEMAXIO 1000 gr ΝΑΙ  

24 Λεμόνια  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000gr ΝΑΙ  

25 Σκόρδα TEMAXIO 1 Τεμ ΝΑΙ  

26 Καρότα ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

27 Πιπεριές ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  
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28 Πιπεριές Φλωρίνης ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

29 Ντομάτες ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

30 Κρεμμύδια Φρέσκα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 gr ΝΑΙ  

31 Μελιτζάνες ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

32 Κολοκύθια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000Kg ΝΑΙ  

33 Σπανάκι ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

34 Πράσο ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

35 Μπρόκολο ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

36 Κουνουπίδι ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

37 Πατζάρια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

38 Μανιτάρια Λευκά  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

39 Άνηθος TEMAXIO 1 τμχ ΝΑΙ  

40 Σέλινο TEMAXIO 1 τμχ ΝΑΙ  

41 Μαϊντανός TEMAXIO 1 τμχ ΝΑΙ  

 Λαχανικά Κατεψυγμένα     

42 Αρακάς κατεψυγμένος. ΠΑΚΕΤΟ 480-500  gr ΝΑΙ  

43 Μπάμιες Κατεψυγμένες ΠΑΚΕΤΟ 480-500  gr ΝΑΙ  

44 Φασολάκια Κατεψυγμένα ΠΑΚΕΤΟ 480-500  gr ΝΑΙ  

 Διάφορα προϊόντα      

45 Αυγά ΤΕΜΑΧΙΟ 1 X 15 Τεμ. ΝΑΙ  

46 Λάδι ΔΟΧΕΙΟ 5  Lt ΝΑΙ  

47 Ηλιέλαιο ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1   Lt ΝΑΙ  

48 Αλάτι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 gr ΝΑΙ  
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49 Ξύδι ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ml ΝΑΙ  

50 Μαγιονέζα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4- 5 KG ΝΑΙ  

51 Μουστάρδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4- 5 KG ΝΑΙ  

52 Κέτσαπ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4- 5 KG ΝΑΙ  

53 Αλλαντικά – Γαλοπούλα ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr ΝΑΙ  

54 Ρύζι ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr ΝΑΙ  

55 Ρύζι Μπασμάτι ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr ΝΑΙ  

56 Φακές ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

57 Ρεβίθια ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

58 Φασόλια  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

59 Φασόλια Γίγαντες  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

60 φάβα ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

61 πλιγούρι ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

62 Χυμός Τομάτας  ΤΕΜΑΧΙΟ  450 gr ΝΑΙ  

63 Αποφλοιωμένη Ντομάτα  ΤΕΜΑΧΙΟ 450 gr ΝΑΙ  

64 Πελτές Ντομάτας ΤΕΜΑΧΙΟ 450 gr ΝΑΙ  

65 Σοκολάτα κουβερτούρα  ΤΕΜΑΧΙΟ 125gr ΝΑΙ  

66 Πραλίνα  φουντούκι ΤΕΜΑΧΙΟ 400-600 gr ΝΑΙ  

67 Κακάο Ζαχαροπλαστικής  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

68 Μαρμελάδα ΤΕΜΑΧΙΟ 400-600 gr ΝΑΙ  

69 Μέλι ΤΕΜΑΧΙΟ 400-600 gr ΝΑΙ  

70 Ζάχαρη ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr ΝΑΙ  

71 Τσάι ΠΑΚΕΤΟ 25τεμ  ΝΑΙ  

72 χαμομήλι ΠΑΚΕΤΟ 25τεμ ΝΑΙ  
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73 Μακαρόνια  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

74 Πένες ζυμαρικά  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

75 Βίδες Ζυμαρικά ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

76 Κριθαράκι ΠΑΚΕΤΟ 500 gr ΝΑΙ  

77 Δημητριακά ΠΑΚΕΤΟ 500 – 600 gr ΝΑΙ  

78 Ζάχαρη Άχνη ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr ΝΑΙ  

79 Μαργαρίνη soft ΠΑΚΕΤΟ 300 - 600 gr ΝΑΙ  

80 Μαργαρίνη Πλάκα ΠΑΚΕΤΟ 300 - 600 gr ΝΑΙ  

81 Αλεύρι ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr ΝΑΙ  

82 Ελιές Σακούλα  1000 gr ΝΑΙ  

83 Τουρσιά Σακούλα  1000 gr ΝΑΙ  

84 Φύλλα Σφολιάτα ΠΑΚΕΤΟ 500 – 800 gr ΝΑΙ  

85 Σιμιγδάλι ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr ΝΑΙ  

86 Μαγιά  Φακελάκι 25gr NAI  

87 Χυμοί ΠΑΚΕΤΟ 1000 ml ΝΑΙ  

 Φρούτα Εποχής     

88 Πορτοκάλια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000  gr ΝΑΙ  

89 Μήλα ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

90 Πεπόνι ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

91 Ακτινίδια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

92 Ροδάκινα  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

93 Σταφύλια  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

94 Κεράσια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

95 Αχλάδια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  
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96 Φράουλες  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

97 Βερίκοκα ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

98 Μανταρίνια  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

99 Μπανάνες  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr ΝΑΙ  

100 Καρπούζι ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 gr ΝΑΙ  

 Μπαχαρικά     

101 Κάρι συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

102 Θυμάρι ξερό συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

103 Πάπρικα γλυκιά  συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

104 Πάπρικα καυτερή συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

105 Άνθος Αραβοσίτου συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

106 Κόρν Φλάουερ συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

107 Σόδα Μαγειρική συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

108 Καρύδα τριμμένη συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

109 Σταφίδα ξανθιά  συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

110 Βασιλικός Ξερός  συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

111 Δυόσμος  συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

112 Μίγμα μπαχαρικών Garam 

Masala 

συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ 
 

113 Ρίγανη συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

114 Κάπαρη συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

115 Τζίντζερ συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

116 Μπούκοβο καυτερό συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

117 Κουρκουμάς συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  



ΑΔΑ: 97Β346ΜΗ54-ΜΣΖ



              
   

                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 Κανέλα sticks συσκευασία 400-450 gr ΝΑΙ  

119 Κανέλλα  συσκευασία 250-300 gr ΝΑΙ  

120 Πιπέρι  συσκευασία 400-500 gr ΝΑΙ  

121 Γαρύφαλλο τριμμένο συσκευασία 20-35 gr ΝΑΙ  

122 Μπαχάρι ολόκληρο συσκευασία 250 gr ΝΑΙ  

123 Κίμινο συσκευασία 400-500 gr ΝΑΙ  

124 Μπέκιν Πάουντερ συσκευασία 200 gr ΝΑΙ  

125 Δάφνη Ξερή συσκευασία 200 gr ΝΑΙ  

126 Μοσχοκάρυδο τριμμένο συσκευασία 350-400 gr ΝΑΙ  

 ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ     

127 Αραβικές Πίτες συσκευασία 10 τεμ ΝΑΙ  

128 Ψωμί Τοστ συσκευασία 700 gr ΝΑΙ  

129 Κρουασάν συσκευασία 35 τεμ. ΝΑΙ  

130 Ψωμί Burger συσκευασία 10 τεμ. ΝΑΙ  

131 Πίτα Για Σουβλάκια  συσκευασία 10 τεμ ΝΑΙ  

132 Ψωμί φρατζόλα  συσκευασία 1000 gr ΝΑΙ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Επωνυμία:   

Ταχ. Διεύθυνση:  

Ταχ. Κώδικας:   

Τηλέφωνο:  

Φαξ:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

Πληροφορίες:  

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 
 Θα πρέπει να καλύπτεται η αντικατάσταση τυχόν 
κατεστραμμένων ή φθαρμένων υλικών για το σύνολο του έργου 
από την ημερομηνία σύνταξης του τελικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής   έως και την λήξη της σύμβασης . 

ΝΑΙ  

2 Τα είδη τροφίμων θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση 

συμμόρφωσης (Declaration of Conformity), (Τεχνικές 

Προδιαγραφές και Συμμόρφωσης Πίνακας 2) του υποψήφιου 

αναδόχου, καθώς και να είναι σε συμμόρφωση με τις όποιες 

άλλες διαπιστεύσεις, πιστοποιήσεις, εναρμονίσεις δύνανται να 

φέρουν από ευρωπαϊκούς ή / και εθνικούς φορείς 

πιστοποίησης και ελέγχου, ήτοι αντίστοιχο πιστοποιητικό CE 

και θα πρέπει να εναρμονίζονται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ 

ΕΝ ΙSΟ 13485:2003/AC:2009. Επίσης θα πρέπει να φέρουν τη 

σήμανση CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας 

προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-693 του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

ΝΑΙ  

3 Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα έχει ολοκληρωθεί 

έως και τρεις μήνες. 
ΝΑΙ  

 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

1.Η συμπλήρωση των ανωτέρων πινάκων συμμόρφωσης είναι απολύτως υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα πεδία. Η συμπλήρωση της 

στήλης με τίτλο <<Απάντηση >> θα πρέπει να γίνει κατά περίπτωση είτε με καταφατικές ή αρνητικές απαντήσεις(ΝΑΙ/ΟΧΙ). Σύμφωνη με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση όλων των προς προμήθεια ειδών.   

2.Και οι δύο παραπάνω Πίνακες θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα και να 

συμπεριληφθούν στον (Υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά».  

3.Όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του πίνακα συμμόρφωσης είναι ουσιώδη και σημαντικά. Οποιαδήποτε αποφυγή συμπλήρωσης στοιχείων ή 

συμπλήρωση με ασαφή ή γενικό τρόπο θα ισοδυναμεί με μη απάντηση. 

Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμπλήρωσης οδηγεί αυτοδίκαια στον αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από την πρόσκληση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Επωνυμία:   

Ταχ. Διεύθυνση:  

Ταχ. Κώδικας:   

Τηλέφωνο:  

Φαξ:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

Πληροφορίες:  

 
Παραδοτέα  Προϊόντα Τροφίμων   
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ 

ΦΠΑ Τιμή ανά 

τεμάχιο 

χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή 

ανά 

Τεμά

χιο 

Με 

ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικ

ή τιμή 

με ΦΠΑ 

 Κρεατικά   
 

  
  

1 Κρέας Μόσχου ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
  

 
  

2 Κρέας μόσχου χαλάλ ΠΑΚΕΤΟ 1000γρ 
  

 
  

3 Κιμάς  Μόσχου ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
  

 
  

4 Κιμάς μόσχου χαλάλ ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
  

 
  

5 Πουλερικά  Νωπά ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
  

 
  

6 Αρνί χαλάλ ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
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7 Αρνί ΠΑΚΕΤΟ 1000 Gr 
  

 
  

 Γαλακτοκομικά   
  

 
  

8 
Γάλα Συμπυκνωμένο Τύπου 

Εβαπορέ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-450 Gr 

  
 

  

9 Γάλα ζαχαρούχο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-450 Gr      

10 Γιαούρτι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 – 2000 Gr      

11 Γάλα μακράς διάρκειας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ml 
  

 
  

12 Τυρί Guda τριμμένο  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 gr      

13 Τυρί κρέμα  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000gr      

14 
Tυρί  Guda σε φέτες 

συσκευασμένο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 gr 

  
 

  

15 Κρέμα γάλακτος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr      

16 Τυρί φέτα  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000gr 
  

 
  

 

Παρασκευασμένα 

και Διατηρημένα 

Ψάρια 

  

  

 

  

17 
Παγκάσιους Μπακαλιάρος 

(Κατεψυγμένα ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 _ 800gr 

  
 

  

18 Κροκέτες Ψαριών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 _ 800gr 
  

 
  

  Λαχανικά Εποχής        

19 Πατάτες ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

20 Μαρούλι ΤΕΜΑΧΙΟ       

21 Κρεμμύδια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      
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22 Λάχανο TEMAXIO  Τεμ 1 kg      

23 Αγγούρια TEMAXIO 1000 gr      

24 Λεμόνια  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000gr      

25 Σκόρδα TEMAXIO 1 Τεμ      

26 Καρότα ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

27 Πιπεριές ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

28 Πιπεριές Φλωρίνης ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

29 Ντομάτες ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

30 Κρεμμύδια Φρέσκα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 gr      

31 Μελιτζάνες ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

32 Κολοκύθια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000Kg      

33 Σπανάκι ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

34 Πράσο ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

35 Μπρόκολο ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

36 Κουνουπίδι ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

37 Πατζάρια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

38 Μανιτάρια Λευκά  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

39 Άνηθος TEMAXIO 1 τμχ      

40 Σέλινο TEMAXIO 1 τμχ      

41 Μαϊντανός TEMAXIO 1 τμχ      

 Λαχανικά  

Κατεψυγμένα  

    
 

  

42 Αρακάς Κατεψυγμένος ΠΑΚΕΤΟ 480 -500gr      

43 Μπάμιες Κατεψυγμένες ΠΑΚΕΤΟ 480 -500gr      
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44 Φασολάκια Κατεψυγμένα ΠΑΚΕΤΟ 480 -500gr      

 Διάφορα Προϊόντα         

45 Αυγά ΤΕΜΑΧΙΟ 1 X 15 Τεμ.      

46 Λάδι ΔΟΧΕΙΟ 5  Lt      

47 Ηλιέλαιο ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1   Lt      

48 Αλάτι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 gr      

49 Ξύδι ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ml      

50 Μαγιονέζα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4- 5 KG      

51 Μουστάρδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4- 5 KG      

52 Κέτσαπ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4- 5 KG      

53 Αλλαντικά – Γαλοπούλα ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr      

54 Ρύζι ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr      

55 Ρύζι Μπασμάτι ΠΑΚΕΤΟ 1000gr      

56 Φακές ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

57 Ρεβίθια ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

58 Φασόλια ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

59 Φασόλια Γίγαντες  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

60 Φάβα  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

61 Πλιγούρι  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

62 Χυμός Τομάτας ΤΕΜΑΧΙΟ  450 gr      

63 Αποφλοιωμένη Ντομάτα  ΤΕΜΑΧΙΟ 450 gr      

64 Πελτές Ντομάτας  ΤΕΜΑΧΙΟ 450 gr      

65 Πραλίνα  φουντούκι ΤΕΜΑΧΙΟ 400-600 gr      

66 Σοκολάτα Κουβερτούρα  ΤΕΜΑΧΙΟ 125gr      

67 Κακάο Ζαχαροπλαστικής  ΤΕΜΑΧΙΟ 500gr      

68 Μαρμελάδα ΤΕΜΑΧΙΟ 400-600 gr      
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69 Μέλι  ΤΕΜΑΧΙΟ 400-600 gr      

70 Ζάχαρη ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr      

71 Τσάι ΠΑΚΕΤΟ 25 τεμ      

72 Χαμομήλι ΠΑΚΕΤΟ 25 τεμ      

73 Μακαρόνια  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

74 Πένες Ζυμαρικά  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

75 Βίδες Ζυμαρικά  ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

76 Κριθαράκι ΠΑΚΕΤΟ 500 gr      

77 Δημητριακά ΠΑΚΕΤΟ 500 – 600 gr      

78 Ζάχαρη Άχνη  ΠΑΚΕΤΟ 500 – 600 gr      

79 Μαργαρίνη soft ΠΑΚΕΤΟ 300 - 600 gr      

80 Μαργαρίνη Πλάκα ΠΑΚΕΤΟ 300 - 600 gr      

81 Αλεύρι ΠΑΚΕΤΟ 1000 gr      

82 Ελιές ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000  gr      

83 Τουρσιά ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000  gr      

84 Φύλλα Σφολιάτα ΠΑΚΕΤΟ 500-800gr      

85 Σιμιγδάλι ΠΑΚΕΤΟ 1000  gr      

86 Μαγιά Φακελάκι 25gr      

87 Χυμοί ΠΑΚΕΤΟ 1000 ml      

 Φρούτα Εποχής        

88 Πορτοκάλια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000  gr      

89 Μήλα ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

90 Πεπόνι  ΣΑΚΚΟΥΛ 1000 gr      

91 Ακτινίδια ΣΑΚΚΟΥΛ 1000 gr      

92 Ροδάκινα  ΣΑΚΚΟΥΛ 1000 gr      

93 Σταφύλια  ΣΑΚΚΟΥΛ 1000 gr      
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94 Κεράσια ΣΑΚΚΟΥΛ 1000 gr      

95 Αχλάδια ΣΑΚΚΟΥΛ 1000 gr      

96 Φράουλες ΣΑΚΚΟΥΛ 1000 gr      

97 Βερίκοκα  ΣΑΚΚΟΥΛ 1000 gr      

98 Μανταρίνια ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

99 Μπανάνες  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1000 gr      

100 Καρπούζι ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 gr      

 Μπαχαρικά        

101 Κάρι συσκευασία 400-450 gr      

102 Θυμάρι Ξερό συσκευασία 400-450 gr      

103 Πάπρικα  Γλυκιά  συσκευασία 400-450 gr      

104 Πάπρικα καυτερή συσκευασία 400-450 gr      

105 Άνθος Αραβοσίτου συσκευασία 400-450 gr      

106 Κόρν Φλάουερ συσκευασία 400-450 gr      

107 Σόδα μαγειρική συσκευασία 400-450 gr      

108 Καρύδα Τριμμένη συσκευασία 400-450 gr      

109 Σταφίδα Ξανθιά συσκευασία 400-450 gr      

110 Βασιλικός Ξερός συσκευασία 400-450 gr      

111 Δυόσμος  συσκευασία 400-450 gr      

112 
Μίγμα Μπαχαρικών Garam 

Masala 

συσκευασία 400-450 gr   
 

  

113 Ρίγανη συσκευασία 400-450 gr      

114 Κάπαρη συσκευασία 400-450 gr      

115 Τζίντζερ συσκευασία 400-450 gr      

116 Μπούκοβο καυτερό συσκευασία 400-450 gr      

117 Κουρκουμάς  συσκευασία 400-450 gr      

118 Κανέλα Sticks συσκευασία 250-300 gr      
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Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

  

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 Κανέλα  συσκευασία 250-300 gr      

120 Πιπέρι  συσκευασία 400-500 gr      

121 Γαρύφαλλο τριμμένο συσκευασία 20-35 gr      

122 Μπαχάρι ολόκληρο συσκευασία 250 gr      

123 Κίμινο συσκευασία 400-500 gr      

124 Μπέκιν Πάουντερ συσκευασία 200 gr      

125 Δάφνη Ξερή συσκευασία 200gr      

126 Μοσχοκάρυδο τριμμένο συσκευασία 350-400 gr      

 ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ        

127 Αραβικές Πίτες συσκευασία 10Τεμ      

128 Ψωμί Τοστ συσκευασία 700gr      

129 Κρουασάν συσκευασία 35 τεμ      

130 Ψωμί Burger συσκευασία 10τεμ      

131 Πίτα για Σουβλάκια  συσκευασία 10 τεμ       

132 Ψωμί Φρατζόλα  συσκευασία 1000gr      
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Επωνυμία:   

Ταχ. Διεύθυνση:  

Ταχ. Κώδικας:   

Τηλέφωνο:  

Φαξ:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

Πληροφορίες:  

 

Προσφέρων:   

 Αξία Αριθμητικά  

(σε Ευρώ ) 

Αξία Ολογράφως (σε Ευρώ) 

 

Προσφερόμενο τίμημα Συνολικής Προμήθειας τροφίμων   - 

μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  

  

Ποσό ΦΠΑ που αναλογεί   

Προσφερόμενο τίμημα Συνολικής Προμήθειας   -  Τροφίμων 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

  

 

Το κόστος μεταφοράς  επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ……………………………….. για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας της πρόσκλησης  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.  

Για τον  προσφέροντα 

……………………………………………………………………….. 

(Σφραγίδα, ημερομηνία και Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)
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