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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 

 για την σίτιση ασυνόδευτων ανηλίκων φιλοξενούμενοι στους ξενώνες 

της Ηλιακτίδας  

 

 

Προϋπολογισμός: 58.000,00€ (προ ΦΠΑ) 

Έργο: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη 
Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και 
Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 

Χρονική Διάρκεια: Έως 31/03/2018 (με δυνατότητα επέκτασης) 
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1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1. Στοιχεία Φορέα 

Επωνυμία  ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση  1ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ 

Πόλη  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  81100 

Τηλέφωνο  2251045577 (εσωτ. 4) 

Φαξ  2251045575 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  www.iliaktida-amea.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΖΙΩΤΗ 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  k.mazioti@iliaktida-amea.gr  

 

1.2. Κύρια δραστηριότητα του φορέα 

Η κύρια δραστηριότητα του φορέα  είναι η Κοινωνική μέριμνα και υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής 

σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ. με παροχή καταλύματος.   

1.3. Στοιχεία Επικοινωνίας και Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης όπως και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής προσφορών για τη 

συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία (αίτηση, υποδείγματα) διατίθεται μέσω του 

Διαδικτύου στη διεύθυνση http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/ σε ηλεκτρονική μορφή. 

1.4. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

1.4.1. Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 

«ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» 

http://www.iliaktida-amea.gr/
mailto:k.mazioti@iliaktida-amea.gr
http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 58.000,00 € (καθαρή αξία, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ) 

1.4.2. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης που πραγματοποιείτε στο πλαίσιο του έργου 

«Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ», 

είναι  από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου)  

και από εθνικούς πόρους μέσω του από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

1.5. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια και Συστηματική Παράδοση Τροφίμων Νωπών και 

Μακράς Διάρκειας. Η Διαγωνιστική Διαδικασία οργανώνεται σε δεκαπέντε (15) Διακριτές 

Ομάδες, ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες) 

ΟΜΑΔΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι) 

ΟΜΑΔΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής) 

ΟΜΑΔΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και καφέδες) 

ΟΜΑΔΑ 5 (Μακράς Διαρκείας - Συσκευασμένα τρόφιμα) 

ΟΜΑΔΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη πρωινού) 

ΟΜΑΔΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά) 

ΟΜΑΔΑ 8 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί) 

ΟΜΑΔΑ 9 (Νερά και αναψυκτικά) 

ΟΜΑΔΑΣ 10 (Κρέας, Βόιο – Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων, νωπό και κατεψυγμένο) 

ΟΜΑΔΑ 11 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγμένα) 

ΟΜΑΔΑ 12 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγμένων) 

ΟΜΑΔΑ 13 (Είδη οπωροπωλείου, φρούτα και λαχανικά) 

ΟΜΑΔΑ 14 (Λαχανικά κατεψυγμένα) 

ΟΜΑΔΑ 15 (Είδη Άρτου και ζύμες) 
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Οι διανομές θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν στους Ξενώνες ή στα γραφεία της Ηλιακτίδας 

ΑΜΚΕ. 

Κάθε Υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε μία 

ή σε περισσότερες «Ομάδες», καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στην 

αντίστοιχη «Ομάδα». Για την οικονομική προσφορά χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Πρότυπο 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που διατίθεται ηλεκτρονικά. Το πρότυπο (σε επεξεργάσιμη 

ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να συμπληρωθεί, δηλώνοντας τον αριθμό των ομάδων για τις οποίες 

δίνεται η προσφορά και αναγράφοντας την τιμή για κάθε προϊόν της ομάδας, στην αντίστοιχη 

μονάδα μέτρησης που ζητείται.   Στον Φάκελο Οικονομικής προσφοράς εσωκλείεται η 

οικονομική προσφορά μόνο. Προσφορές που δεν είναι σωστά συμπληρωμένες θα 

απορρίπτονται ως ελλείπεις.  

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται σε καθαρό ποσό 58.000,00 

€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), και τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια κατακύρωσης για τα 

είδη της κάθε ομάδας είναι: 

Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

συνολική τιμή ομάδας).  

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια προϊόντων, περιλαμβάνονται στο 

αντίστοιχο Παράρτημα. Τα είδη ανά ομάδα περιγράφονται στο αντίστοιχο παράρτημα. Οι 

ποσότητες που θα προμηθευτεί η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ είναι οι εκτιμώμενες για το χρονικό διάστημα από 

15/01/2018 έως και 31/03/2018 και δεν είναι δεσμευτικές για την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ. Στις ομάδες 12 

(Ιχθύων, νωπών και κατεψυγμένων) και 13 (Είδη οπωροπωλείου, φρούτα και λαχανικά) θα 

γίνονται παραγγελίες λαμβάνοντας υπόψιν την εποχικότητα των ειδών και τη διαθεσιμότητά 

τους στην αγορά. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων έως 31/03/2018, 

με πιθανή συνολική παράταση έως 31/12/2018. 

1.6. Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τον Κώδικα τροφίμων και ποτών, όπως ισχύει σήμερα. 
2. Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «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». 

3. Το Π.Δ. 203/98 Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 
«Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των 
προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α). 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, Φ.Ε.Κ. 199 τ .Α΄/ 28-09-1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94, Φ.Ε.Κ. 231 τ. Α΄/ 23-12-1994 «Υγειονομικοί όροι 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 
1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). 

6. Των Π.Δ. 291/1996 Φ.Ε.Κ. 201 τ. Α΄/ 27-08-1996 «Υγειονομικοί όροι για την παραγωγή 
και εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/116 
Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου», καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 
οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06- 2011 Αγορανομική 
διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012), 
«Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων & ποτών».  

7. Του Ν. 3526/2007, Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄/ 09-02-2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

 

1.7. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 15/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα 

γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 1ο χιλιόμετρο Μυτιλήνης-Λουτρών, τηλ 2251045577, fax 

2251045575. Οι προσφορές κατατίθενται και πρωτοκολλώνται, υπόψιν Μαζιώτη Κατερίνα ή 

Τατά Γεωργίου. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

1.8. Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/ και σε ηλεκτρονική μορφή. 

1.9. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή με e-

mail) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Διακήρυξης μέχρι και την 10/01/2018 ώρα 11:00 π.μ.  Στις 10/01/2018 θα ακολουθήσει γραπτή 

ανακοίνωση που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς και τις απαντήσεις 

που δόθηκαν. 

http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: k.mazioti@iliaktida-amea.gr  

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

1.10. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Εμπιστευτικότητα: 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

παροχή των υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 

και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης 

από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Φορέας που αναθέτει δικαιούται να απαιτήσει 

mailto:k.mazioti@iliaktida-amea.gr
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την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φορέα που αναθέτει και δεν δεσμεύει την 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 Η  παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 Οι  συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά   

 Τα έντυπα υποβολής συμπληρωμένα (Αίτηση, Δικαιολογητικά, Πρότυπο Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς) 

 

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω 

του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/ και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, τα 

ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 

διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους 

τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

σύμβασης.   

2.1.3. Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα   

http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων, και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις 

παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

2.2.2. Λόγοι αποκλεισμού 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 Όσοι δεν καταθέσουν και δεν πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούν τα  Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής. 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του 
ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

ε) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 
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 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός 
σχήματα διαγωνιζόμενων. 

2.2.3. Φάκελος Συμμετοχής 

Α. Δικαιολογητικά (σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Δικαιολογητικά») 

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής (υπάρχει υπόδειγμα) 

2. Φορολογική Ενημερότητα  

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

4. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τον προμηθευτή: 
- Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 
- Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 
- Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης 

Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 
5. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τις τεχνικές προδιαγραφές των 

προϊόντων: 
- Τα προϊόντα που προσφέρονται συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 

περιγράφονται στο παράτημα της Διακήρυξης. 
6. Τεχνική έκθεση που να περιγράφει τις συσκευασίες στις οποίες θα διατίθενται τα προϊόντα 

(Εάν οι συσκευασίες που προσφέρει ο προμηθευτής δεν είναι εντός των ορίων που 
περιγράφει η παρούσα διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β προσφορά θα απορρίπτεται. Ομοίως, 
εάν η περιγραφή της συσκευασίας δεν είναι επαρκής η προσφορά θα απορρίπτεται). 
Συντάσσεται από τον προμηθευτή.  

 

Β. Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Οικονομική 
Προσφορά») 

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο το Πρότυπο Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο κατάλληλα.  

Ο Συνολικός Φάκελος υποβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει τους δυο φακέλους 

(Δικαιολογητικά, Οικονομική Προσφορά) και να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού, καθώς 
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και τα στοιχεία του προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο φάκελος με τα δικαιολογητικά δεν είναι 

πλήρης η Οικονομική Προσφορά δεν αποσφραγίζετε.  

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά:  βάσει συνολική τιμής για τις εκτιμώμενες ποσότητες για την εκάστοτε ομάδας. 
 

2.4. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

2.4.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από 

το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την 

Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 1ο χιλιόμετρο Ε.Ο. 

Μυτιλήνης Λουτρών  Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.   

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές πρωτοκολλώνται. Προσφορές που πρωτοκολλώνται μετά 

την ορισμένη κατά το άρθρο της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται 

υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή 

έγκαιρα. 

Ο Φορέας που αναθέτει ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς 

ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
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2.4.2. Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να  περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

προσδιορίζονται Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με 

τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.  

 

2.4.3. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της διακήρυξης. 

5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

7. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον 

υποψήφιο Ανάδοχος έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν 

και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα 

χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

8. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
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2.4.4. Χρονική ισχύς προσφορών 

Η χρονική ισχύς των προσφορών θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια από 15/12/2018 έως και 

31/03/2018. Είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική η χρονική ισχύς των προσφορών έως και τις 

31/12/2018 για την πιθανή παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.  

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ– ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

3.1. Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή 

περισσότερες ή όλες τις Ομάδες ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στη συνέχεια. Η 

κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται για κάθε Ομάδα χωριστά με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Κάθε προσφορά πρέπει να 

αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας. Προσφορές που δεν αναφέρουν τιμές για όλα τα είδη 

μιας ομάδας δεν θα αξιολογούνται.  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς (χωρίς 

Φ.Π.Α.) για την κάθε Ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, η καθαρή αξία κάθε είδους ανά ζητούμενη 

μονάδα ποσότητας πολλαπλασιάζεται με την εκτιμώμενη ποσότητα. Τα γινόμενα για όλα τα είδη 

της ομάδας αθροίζονται και προκύπτει η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα (χωρίς 

ΦΠΑ). Γίνετε σύγκριση ανά ομάδα και επιλέγετε η χαμηλότερη τιμή.  

Η κατακύρωση ομάδας τελικά γίνεται στον Προμηθευτή, Συνεταιρισμό ή στην Ένωση 

Προμηθευτών, του οποίου/των οποίων η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος/οι οποίοι προσέφερε/ πρόσφεραν 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού στον/στους Ανάδοχο/ους, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε 

έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, 

ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

3.2. Ματαίωση Διαδικασίας  

Ο Φορέας που αναθέτει, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
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β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 

περί δημοσίων συμβάσεων. 

3.3. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων - Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της 

Ηλιακτίδας http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/ και θα αναφέρει τους επιτυχόντες 

προμηθευτές, καθώς και τις τιμές που προσφέρθηκαν για κάθε είδος των επιτυχόντων 

προμηθευτών. 

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα στα 

στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται 

η σχετική Σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 

προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Φορέα που αναθέτει.  

Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη διακήρυξη, κατά φθίνουσα 

σειρά ιεραρχίας και ισχύει αυτών πλην κατά δήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

Σύμβαση, ο Φορέας που αναθέτει θα υπογράψει σύμβαση με τον επόμενο υποψήφιο Ανάδοχο.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% του συνολικού ποσού της σύμβασης. Η Χρονική διάρκεια 

πρέπει να έχει ισχύ 30 ημερών μετά την λήξη της σύμβασης. Σε περίπτωση ανανέωσης της 

σύμβασης κατατίθεται νέα εγγυητική επιστολή.  

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

διακήρυξη και την Προσφορά του Ανάδοχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά 

την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από 

τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει 

κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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3.4. Εκχωρήσεις και Μεταβιβάσεις  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 

αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Φορέας που αναθέτει. 

Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 

Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1.  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.2. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Επιπλέον, με τη λήξη της σύμβασης στις 31/03/2018 δύναται η ανανέωσή 

της υπό τους ίδιους όρους εάν και οι δύο πλευρές το επιθυμούν. 

4.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  

β) ο ανάδοχος θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης,  

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1. Τρόπος πληρωμής 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας εργασίας 

με βάση την οικονομική προσφορά του και τον αντίστοιχο ΦΠΑ όπως ορίζεται κατά την ημέρα 

παράδοσης των προϊόντων. 
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των «Συμβατικών 

Τμηματικών Παραδόσεων» των προϊόντων και με την κατάθεση όλων των προβλεπόμενων στο 

νόμο παραστατικών από τον προμηθευτή στην Υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι 

έλεγχοι – εγκρίσεις. Οι πληρωμές θα γίνονται ανάλογα με την χρηματοροή του προγράμματος. 

5.2. Χρόνος - τρόπος - τόπος παράδοσης ειδών  

Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες στους ξενώνες φιλοξενίας των ανηλίκων ή στα γραφεία της 

εταιρείας.  

Το τελικό Πρόγραμμα διανομής θα συμφωνείται μεταξύ του Φορέα που αναθέτει και του 

Προμηθευτή, τουλάχιστον 1 με 2 ημερολογιακές ημέρες πριν την Παράδοση.  

Οι ημερομηνίες παραδόσεων θα τηρούνται αυστηρά (τουλάχιστον για τα ευπαθή προϊόντα).  

5.3. Παραλαβή ειδών 

H παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής  

5.4. Ποιοτικός Έλεγχος κατά την παραλαβή των προϊόντων – Δειγματοληψίες  

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό.  

1. Ο Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ότι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από 

την Επιτροπή Παραλαβής.  

2. Ο Εργαστηριακός (εάν κριθεί απαραίτητος από την επιτροπή παραλαβής), περιλαμβάνει 

χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική και τοξικολογική εξέταση που διενεργούνται σε ειδικά 

εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό 

έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

3. Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπής Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν 

είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις 

κλπ) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων 

κ.τ.λ.) δύναται να μην το επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά και να καλέσει τον αρμόδιο 

Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της αρμόδιας υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, 

προκειμένου να αποφανθεί σχετικά.  

4. Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή μπορεί 

να παραλάβει το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την 

επόμενη μέρα.  
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5. H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την επιτροπή 

παραλαβής της υπηρεσίας ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες  

 6. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η 

καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κλπ) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό.  

7. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η 

παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το 

σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να 

υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι 

«ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά την 

δειγματοληψία.  

8. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε 

περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ) τα οριζόμενα στις 

ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις.  

Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα 

σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.  

9. Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε δειγματοληψίας 

ανεξαρτήτου αποτελέσματος.  

10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής, 

φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες 

υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών 

που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης. Θα πρέπει να προσκομίζει ανάλυση 

τροφίμων, από εγκεκριμένο εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, εφόσον επίσης του ζητηθεί. 

5.5. Απόρριψη συμβατικών υλικών – πλημμελής ποιότητα - Αντικατάσταση  

Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε τα 

προϊόντα επιστρέφονται στον προμηθευτή προς αντικατάσταση. Εάν αδυνατεί ο προμηθευτής 

να αντικαταστήσει τα προϊόντα λύνεται η σύμβαση.   

5.6. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 

του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 

και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 

καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο 

της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

5.7. Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

5.8. Διάρκεια της Σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής έως τις 

31/03/2018. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν για επιπλέον χρονικό διάστημα, έως και τις 

31/12/2018, υπό τους ίδιους όρους και με τις ίδιες τιμές προσφοράς.  

 

Βασιλική Ανδρεαδέλλη,  

Πρόεδρος Δ. Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

 «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Σελίδα | 20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας Ειδών Ανά Ομάδα 

CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

15884000-8 ΟΜΑΔΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες)  

15884000-8 1 Φρουτόκρεμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-400 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 2 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 3 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 4 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 5 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 6 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας βιολογικό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15800000-6 ΟΜΑΔΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)  

03212220-8 1 Φασόλια μέτρια (σακί) ΣΑΚΙ 10-20 κιλών ΚΙΛΟ 100 

03212211-2 2 Φακή ψιλή (σακί) ΣΑΚΙ 10-20 κιλών ΚΙΛΟ 100 

03212212-9 3 Ρεβίθια (σακί) ΣΑΚΙ10- 20 κιλών ΚΙΛΟ 50 

03212220-8 4 Φασόλια γίγαντες (σακουλάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 5 

03212220-8 5 Φάβα πράσινη συσκευασμένη (σακουλάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 10 

03212220-8 6 Φάβα κίτρινη συσκευασμένη (σακουλάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 10 

03212220-8 7 Φασόλια μαυρομάτικα (σακουλάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 10 

15851100-9 8 Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 210 

15851100-9 9 Μακαρόνι Κοφτό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 90 

15851100-9 10 Μακαρόνι Κριθαράκι (μέτριο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15851100-9 11 Μακαρόνι Τρυπητό (για παστίτσιο) Νο 10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15851100-9 12 Μακαρόνι Βίδες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15851100-9 13 Μακαρόνι Πένες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15851100-9 14 Μακαρόνι Φιδές ψιλός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15600000-4 15 Πλιγούρι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 125 

03211300-6 16 Ρύζι κίτρινο (Α' ποιότητας) ΣΑΚΙ 20 κιλών ΚΙΛΟ 300 

03211300-6 17 Ρύζι λευκό (Α' ποιότητας) ΣΑΚΙ 20 κιλών ΚΙΛΟ 100 

15800000-6 ΟΜΑΔΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής)  

15800000-6 1 Άνθος αραβοσίτου (βανίλια/σοκολάτα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40-60 γρ. ΚΙΛΟ 7 

15511600-9 2 Συμπυκνωμένο Γάλα (τύπου εβαπορέ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 140 

15511210-8 3 Γάλα μακράς ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L ΤΕΜΑΧΙΟ 2880 

15500000-3 4 Ζαχαρούχο γάλα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-400 γρ. ΚΙΛΟ 40 

15512900-9 5 
Σαντυγί ζαχαροπλαστικής σε μεταλλικό κουτί 
(ερμολ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15800000-6 6 Κρέμα ζαχαροπλαστικής ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100-200 γρ. ΚΙΛΟ 10 

15831000-2 7 Ζάχαρη Κρυσταλλική ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 1000 
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15831000-2 8 Ζάχαρη Άχνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΟ 40 

15612130-1 9 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 800 

15612190-9 10 
Αλεύρι  φαρίνα -αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15800000-6 11 Αλεύρι Καλαμποκιού – Κόρν Φλαουερ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15625000-5 12 Σιμιγδάλι ψιλό  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15625000-5 13 Σιμιγδάλι χονδρό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15332200-6 14 Μαρμελάδες (όλες οι γεύσεις)  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-600 γρ. ΚΙΛΟ 60 

15800000-6 15 Σιρόπι με άρωμα μελιού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15800000-6 16 Μπέικιν Πάουντερ (φακελάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15800000-6 17 Μαγειρική Σόδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 300-400 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15332240-8 18 Ζελέ (όλες οι γεύσεις) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15332261-1 19 Φυστικοβούτηρο  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250-500 γρ. ΚΙΛΟ 5 

15841000-5 20 Κακάο σκόνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15842100-3 21 Κουβερτούρα (72% κακάο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125-200 γρ. ΚΙΛΟ 20 

15800000-6 ΟΜΑΔΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και καφέδες)  

15863100-6 1 Πράσινο Τσάι (φακελάκια) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1-2 γρ. / 10-100 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 5 

15863200-7 2 Τσάι μαύρο (σε φακελάκια) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1-2 γρ. / 10-100 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 25 

15861000-1 3 Καφές Ελληνικός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 96 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15861000-1 4 Καφές φίλτρου ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 10 

15861200-3 5 
Νες Καφέ (χύμα) DECAFFEINATED 
(ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15840000-8 6 Σοκολάτα ρόφημα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15800000-6 ΟΜΑΔΑ 5 (Μακράς Διαρκείας - Συσκευασμένα τρόφιμα)  

15800000-6 1 Χυμός Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιού) ΦΙΑΛΗ 300-400 ml ΛΙΤΡΑ 300 

15871250-1 2 Μουστάρδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 κιλά ΚΙΛΑ 250 

15871230-5 3 Κέτσαπ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 κιλά ΚΙΛΑ 250 

15331430-0 4 Μανιτάρια κονσέρβα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΑ 10 

15872400-5 5 Αλάτι (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15871100-5 6 Ξύδι  από κρασί ΦΙΑΛΗ 400 ml  ΛΙΤΡΑ 50 

03222400-7 7 Ελιές πράσινες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-1000 γρ. ΚΙΛΟ 15 

03222400-7 8 Ελιές μαύρες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-1000 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15411110-6 9 Ελαιόλαδο ΔΟΧΕΙΟ 5 λίτρα ΛΙΤΡΑ 500 

15411100-3 10 Ηλιέλαιο ΔΟΧΕΙΟ 1 λίτρο ΛΙΤΡΑ 150 

15331427-6 11 Τοματοπολτός (μικρός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΟ 125 

15331427-6 12 Τοματοπολτός (μεγάλος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3-5 κιλά ΚΙΛΟ 75 

15331428-3 13 Ντοματάκι κονκασέ κονσέρβα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΟ 125 

15331428-3 14 Ντοματάκι κονκασέ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2-3 κιλά ΚΙΛΟ 45 

15241400-3 15 Τόνος κονσέρβα σε λάδι (μεγάλος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1500-2000 γρ. ΚΙΛΟ 250 
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15241400-3 16 Τόνος κονσέρβα σε νερό (μεγάλος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1500-2000 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15241400-3 17 Τόνος κονσέρβα σε λάδι (μικρός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 170-350 γρ. ΚΙΛΟ 20 

15241400-3 18 Τόνος κονσέρβα σε νερό (μικρός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 170-350 γρ. ΚΙΛΟ 20 

15331400-1 19 Ντολμαδάκι γιαλατζί (κονσέρβα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1500-2500 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15891610-9 20 Ζωμός λαχανικών (κύβος συμπυκνωμένος) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6-25 κύβων, 10 
γρ./κύβο ΚΙΛΟ 8 

15891610-9 21 Ζωμός κότας (κύβος συμπυκνωμένος) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6-25 κύβων, 10 
γρ./κύβο ΚΙΛΟ 8 

15891610-9 22 Ζωμός βοδινού (κύβος συμπυκνωμένος) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6-25 κύβων, 10 
γρ./κύβο ΚΙΛΟ 8 

15871273-8 23 Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-500 γρ. ΚΙΛΟ 12 

15871273-8 24 Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4000-5000 γρ. ΚΙΛΟ 120 

15800000-6 25 Τριμμένη φρυγανιά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150-250 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15800000-6 ΟΜΑΔΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη πρωινού)  

15820000-2 1 Κρουασάν σοκολάτα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60-90 γρ. ΚΙΛΟ 170 

15820000-2 2 Κρουασάν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60-90 γρ. ΚΙΛΟ 170 

15820000-2 3 Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250-400 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15820000-2 4 Πραλίνα φουντουκιού τύπου merenda   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΟ 12 

15820000-2 5 Πραλίνα φουντουκιού τύπου merenda  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-12 κιλά ΚΙΛΟ 100 

15820000-2 6 Σοκοφρέτες  ΤΕΜΑΧΙΟ 30-50 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15312300-1 7 Πατατάκια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-400 γρ. ΚΙΛΟ 20 

03211900-2 8 Παστέλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 45-70 γρ. ΚΙΛΟ 8 

03211000-3 9 Δημητριακά  (τύπου κόρν φλεικς) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 50 

03211000-3 10 Δημητριακά με σοκολάτα (τύπου κορν φλεικς) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 20 

03140000-4 ΟΜΑΔΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)  

15131000-5 1 Γαλοπούλα καπνιστή (σε φέτες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15540000-5 2 Gouda σε φέτες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 300 

15543000-6 3 Gouda τριμμένο συσκευασμένο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 300 

15542300-2 4 Τυρί «φέτα  ΠΟΠ» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 180 

15551300-8 5 Γιαούρτι αγελάδος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 κιλά ΚΙΛΟ 85 

15530000-2 6 Βούτυρο ελαφρύ (soft) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-500 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15530000-2 7 Μινερβίνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-800 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15530000-2 8 Βούτυρο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250-350 γρ. ΚΙΛΟ 170 

15872000-1 ΟΜΑΔΑ 8 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί)  

15872200-3 1 Κάρυ (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 2 Μπούκοβο καυτερό (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 3 Κανέλα ξύλο (συσκευασμένη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 4 Πιπέρι τσίλι (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 5 Πάπρικα γλυκιά (συσκευασμένη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 6 Γαρύφαλο τριμμένο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 
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15872200-3 7 Γαρύφαλο ολόκληρο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 8 Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 9 Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 10 Μπαχάρι τριμμένο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 11 Κύμινο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 12 Βανίλιες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με φιαλίδια των 1,5 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15872200-3 13 Ξινό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 14 Ινδοκάρυδο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 80 

15332410-1 15 Σταφίδα  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332310-0 16 Φυστίκια αράπικα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332310-0 17 Καρύδια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332310-0 18 Αμύγδαλα  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332310-0 19 Αμύγδαλο φιλέ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332410-1 20 Χουρμάδες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15872200-3 21 Σουσάμι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15900000-7 ΟΜΑΔΑ 9 (Νερά και αναψυκτικά)  

15982000-5 1 Αναψυκτικό ,  coca – cola (κανονική) ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 420 

15982000-5 2 Αναψυκτικό ,  coca – cola (light) ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 45 

15982000-5 3 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα fanta ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 45 

15982000-5 4 Αναψυκτικό Sprite ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 45 

15321100-5 5 Χυμός Πορτοκάλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

15321100-5 6 Χυμός Πορτοκάλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0.5 L ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

15321000-4 7 Χυμός Ανάμεικτος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΑ 2160 

15321000-4 8 Χυμός Ανάμεικτος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0.5 L ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

15981100-9 9 Νερό ΦΙΑΛΗ 10 L ΤΕΜΑΧΙΑ 500 

15981100-9 10 Νερό  ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

15981100-9 11 Νερό ΦΙΑΛΗ 0.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 1500 

15100000-9 ΟΜΑΔΑΣ 10 (Κρέας, Βόιο – Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων, νωπό και κατεψυγμένο)  

15111000-9 1 Βοειό κρέας α/ο νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15111000-9 2 Βοειό κρέας μ/ο νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15131620-7 3 Κιμάς βοειός (κατεψυγμένος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 500 

15115100-8 4 Αρνάκι γάλακτος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

15117000-1 5 Γίδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

15115100-8 6 Πρόβατο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

15111000-9 7 Συκώτι βοειό νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15100000-9 ΟΜΑΔΑ 11 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγμένα)  

15112000-6 1 Κοτόπουλο νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

15112000-6 2 Μπούτι κοτόπουλο (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 650 
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15112000-6 3 Μπούτι κοτόπουλο (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 650 

15112000-6 4 Φιλέτο κοτόπουλο (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 350 

15112000-6 5 Φιλέτο κοτόπουλο (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 350 

15112000-6 6 Συκωταριά κοτόπουλο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15112000-6 7 Παιδάκια κοτόπουλο  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15112000-6 8 Κιμάς κοτόπουλο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15112000-6 9 Ρολό κοτόπουλο (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15112000-6 10 Σουβλάκι κοτόπουλο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03142500-3 11 Αυγά (νωπά) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4000 

03311000-2 
ΟΜΑΔΑ 12 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγμένων)  *οι ποσότητες αφορούν τα είδη εποχής, θα γίνουν παραγγελίες 
ανάλογα με την διαθεσιμότητα 

03311000-2 1 Γαύρος (νωπός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 2 Σαρδέλα (νωπή)  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 3 Μπακαλιαράκια (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 4 Μπακαλιάρος (νωπός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 5 Κουτσομούρα μικρή (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 6 Κουτσομούρα μεσαία (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 7 Κουταβάκια (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 8 Κολιός (νωπός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 9 Παλαμίδα (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 10 Καλαμάρια (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 11 Θράψαλα (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 12 Κεφάλια (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 13 Τσιπούρα (νωπή, ιχθυοτροφείου) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 14 Λαυκάκι (νωπό, ιχθυοτροφείου) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 15 Ζαργάνα (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15221000-3 16 Γλώσσες (κατεψυγμένες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15221000-3 17 Βακαλάος (κατεψυγμένος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15221000-3 18 Ψαροκροκέτες (κατεψυγμένες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15221000-3 19 Καλαμαράκι ροδέλα (κατεψυγμένα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15221000-3 20 Σουπιά ροδέλα (κατεψυγμένη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03220000-9 
ΟΜΑΔΑ 13 (Είδη οπωροπωλείου, φρούτα και λαχανικά) *οι ποσότητες αφορούν τα είδη εποχής, θα γίνουν 
παραγγελίες ανάλογα με την διαθεσιμότητα 

03212100-1 1 Πατάτες καθαρές ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 1000 

03221113-1 2 Κρεμύδια μεσαία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 400 

03221000-6 3 Σκόρδα μεσαία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221270-9 4 Αγγούρια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 400 

03221000-6 5 Μαιντανός  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 15 

03221000-6 6 Δυόσμος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 
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03221000-6 7 Άνηθος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221310-2 8 Μαρούλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03221000-6 9 Μελιτζάνες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03221250-3 10 Κολοκυθάκια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03221230-7 11 Πιπεριές ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 300 

03221230-7 12 Πιπεριές φλωρίνης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03221230-7 13 Πιπεριές καυτερές ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221240-0 14 Ντομάτες  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 1400 

03221112-4 15 Καρότα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

03221000-6 16 Πράσα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03221000-6 17 Λάχανο λευκό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 300 

03221000-6 18 Λάχανο κόκκινο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 200 

03221420-6 19 Κουνουπίδι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 300 

03221000-6 20 Σέληνο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 15 

03221000-6 21 Κρεμμύδια φρέσκα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221000-6 22 Τζίντζερ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 3 

03221260-6 23 Μανιτάρια πλευρώτους ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221260-6 24 Μανιτάρια agaricus ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221000-6 25 Πατζάρια (βολβός και φύλλα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 75 

03222000-3 26 Καρπούζι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 1500 

03222111-4 27 Μπανάνες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 3500 

15332180-9 28 Πεπόνι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 600 

03222321-9 29 Μήλα κόκκινα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 350 

03222321-9 30 Μήλα grenits ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03222321-9 31 Μήλα smith ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03222321-9 32 Μήλα starkin ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03222313-0 33 Φράουλες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 25 

03222220-1 34 Πορτοκάλια για χυμό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 1500 

03222220-1 35 Πορτοκάλια για φαγητό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

03222210-8 36 Λεμόνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

03222340-8 37 Σταφύλια (όλα τα είδη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

03222322-6 38 Αχλάδια  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

03222000-3 39 Νεκταρίνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 200 

03222332-9 40 Ροδάκινα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 200 

03222000-3 41 Κάστανα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 15 

03222118-3 42 Ακτινίδια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03222240-7 43 Μανταρίνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

03222333-6 44 Κεράσια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 
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15331170-9 ΟΜΑΔΑ 14 (λαχανικά κατεψυγμένα)   

15331170-9 1 Αρακάς (κατεψυγμένος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 100 

15331170-9 2 Φασολάκια (κατεψυγμένα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 100 

15331170-9 3 Μπάμιες (κατεψυγμένες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 100        

15331170-9 4 Μπάμιες μικρές (κατεψυγμένες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 100 

15331170-9 5 Ανάμεικτα Λαχανικά (κατεψυγμένα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15331170-9 6 Σπανάκι (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15331170-9 7 Καλαμπόκι (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15810000-9 ΟΜΑΔΑ 15 (Είδη Άρτου και ζύμες)  

15811100-7 1 Άρτος  σε συσκευασία  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 600 

15811500-1 2 Ψωμί για τοστ  (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 200 

15811500-1 3 Ψωμάκι στρογγυλό τύπου berger (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 10 

15821110-3 4 Φρυγανιές ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-550 γρ. ΚΙΛΟ 60 

15811500-1 5 Αραβική πίτα συσκευασμένη (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 γρ. ΚΙΛΟ 600 

15811500-1 6 Πίτα Ελληνική για σουβλάκι (κατεψυγμένη)  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 600-900 γρ. ΚΙΛΟ 180 

15812000-3 7 Κανταίφι (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 20 

15811500-1 8 
Φύλλο ζύμης σφολιάτας – ψιλό φύλλο πίτσας  
(κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 γρ. ΚΙΛΟ 50 

15811500-1 9 Φύλλο ζύμης κρούστα  (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 γρ. ΚΙΛΟ 50 

15812000-3 10 Τσουρέκι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 40 

15812000-3 11 Μελομακάρονα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 50 

15812000-3 12 Κουραμπιέδες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 50 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προδιαγραφές και περιγραφή ειδών 

ΟΜΑΔΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες)

 
Φρουτόκρεμα: Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία 
να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών περί επισήμανσης. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Γαλακτούχος με 
σιτάλευρο και φρούτα σε μεταλλικό κουτί από 300 έως και 400 γρ. 
 
Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας (n.1, n.2, n.3, n.4) και βιολογικό: Τα σκευάσματα που 

προορίζονται για τα βρέφη, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις θρεπτικές τους ανάγκες κατά 

τους πρώτους μήνες της ζωής τους, μέχρι την εισαγωγή κατάλληλων συμπληρωματικών τροφών.  

Η βασική σύνθεση των σκευασμάτων για βρέφη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις θρεπτικές 

ανάγκες των υγιών βρεφών, όπως αυτές καθορίζονται από τα γενικώς παραδεκτά επιστημονικά 

δεδομένα.  Θα διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία από 350 έως και 450 γρ. Αντίστοιχα στο 

βιολογικό σκεύασμα πρέπει να αναγράφετε η αντίστοιχη ένδειξη. Τα σκευάσματα θα πρέπει να 

πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ακόλουθες διατάξεις του Ε.Ο.Φ.  

 ΦΕΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

Μεταποιημένες 

τροφές με βάση τα 

δημητριακά και 
παιδικές τροφές 

για βρέφη και 

μικρά παιδιά 
(εναρμόνιση 
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Υ.Α. 
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813/14.07.2008 
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Ν.1558/1985 

Ν.1965/1991 
Ν.2519/1997 

Οδηγία 

2006/125/ΕΚ 

Παρασκευάσματα 
για βρέφη και 

παρασκευάσματα 

δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας 

(συμμόρφωση ) 

 

1478Β΄/28.07.2008 
 

Υ.Α. 
Αριθ. 

Υ1/Γ.Π.47815/1 

6.07.2008 
 

΄΄Εναρμόνιση της Εθνικής 
νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 

2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, για τα 

παρασκευάσματα για 

βρέφη και παρασκευάσματα 
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Ν.1316/1983 
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Οδηγία 

2006/141/ΕΚ 

 

ΟΜΑΔΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)

 
΄Οσπρια: Φασόλια μέτρια, φακές ψιλές, ρεβίθια,  φασόλια γίγαντες, φάβα πράσινη, φάβα 

κίτρινη, φασόλια μαυρομάτικα. Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
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Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 20 κιλών (σακί) και 500 γρ. 

(σακουλάκι). 

Ζυμαρικά: Μακαρόνι τρυπητό για παστίτσιο, σπαγγέτι, κοφτό, κριθαράκι μέτριο, βίδες, πένες, 
φιδές ψιλός. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή 
άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός 
ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ. 
 
Πλιγούρι: Προϊόν του πυρήνα του σιταριού, θερμικά επεξεργασμένο που έχει υποστεί ξήρανση 
και θρυμματισμό.  Να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να είναι 
αεροστεγής των 500 γρ. και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Μακροχρόνια 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
 
Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 

των 20 κιλών (σακί). 

 

ΟΜΑΔΑ 3 (Μακράς Διαρκείας – Είδη Ζαχαροπλαστικής)  

 
Άνθος αραβοσίτου (βανίλια/σοκολάτα): Θα διατίθενται στη συσκευασία φακελάκι βάρους από 

40 έως 60 γρ. Η συνολική συσκευασία μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος 

τους πρέπει να περιγράφεται στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. Να πληρούν τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Συμπυκνωμένο Γάλα: Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου 

η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα 

γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία καθαρού βάρους από 350 έως 450 γρ. σε μεταλλικά κουτιά και με εύκολο άνοιγμα 

(easyopen). 

Γάλα μακράς διαρκείας: Γάλα αγελαδινό, μακράς διαρκείας, πλήρες, υπέρ-υψηλής θέρμανσης 
(ultra high temperature – UHT (20-30 ημερών), πλήρες (όπως καθορίζεται σήμερα από την 
νομοθεσία), του οποίου η ποιότητα θα είναι άριστη. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 L. 
Εξωτερικά της συσκευασίας, θα αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η 
οποία πρέπει να είναι 20-30 ημερών εντός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά 
συστατικά ανά 100 ml γάλακτος δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, 



 
 
 
 

 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

 «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Σελίδα | 29 

φώσφορο σε mg, βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6, Β12, ενέργεια σε Kj ή Kcal. Ο προμηθευτής θα διαθέτει 
τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία 
κ.τ.λ.). Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειράς ISO, 
πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του HACCP 
 

Ζαχαρούχο  γάλα: γάλα αγελαδινό ελληνικό συμπυκνωμένο αποστειρωμένο, με 7.5-9% λιπαρά. 

Θα διατίθεται σε μεταλλική συσκευασία των από 300 γρ. έως 400 γρ. με εγκοπή για εύκολο 

άνοιγμα, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να πληροί τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Σαντιγί ζαχαροπλαστικής: Αποτελείται από άπαχο γάλα, φυτικά λιπαρά (25%) και δεν περιέχει 

συντηρητικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου και η κρέμα γάλακτος. Θα διατίθεται σε 

μεταλλικό κουτί των 250 γρ. με εύκολο άνοιγμα. Συστατικά: Αποβουτυρωμένο γάλα (70%), 

Φυτικά έλαια ( πλήρως υδρογονωμένο φοινικοπυρηνέλαιο) : (25%), Γαλακτωματοποιητές (μονο-

δι-πολυγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, στεατικός και παλμιτικός εστέρας σορβιτάνης, λεκιθίνη 

σόγιας): 2,5%, Αρωματικές ύλες. 

Κρέμα ζαχαροπλαστικής (βανίλια και σοκολάτα): Έτοιμο μίγμα σε σκόνη για την παρασκευή 

κρέμας για γλυκά. Διατίθεται σε φάκελο από 100 γρ. έως 200 γρ. 

Ζάχαρη (Κρυσταλλική και Άχνη): Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να 

διατίθεται σε συσκευασία από 400-500 γρ. (άχνη) και  1 Kg (κρυσταλλική). 

Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις): Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και 

μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή 

οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 

107 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. 

Αλεύρι τύπου φαρίνα (αλεύρι που φουσκώνει μόνο του): Το προϊόν να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. 

Αλεύρι Καλαμποκιού – Κόρν Φλάουερ: Θα διατίθενται σε συσκευασία των 200 γρ. Να πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Σιμιγδάλι (ψιλό-χοντρό): Θα διατίθενται σε συσκευασία των 500 γρ. Να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μαρμελάδες (όλες οι γεύσεις): Να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
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Διατάξεις. Σε συσκευασία από 400 έως και 600 γρ. ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες 

της αναθέτουσας αρχής, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. 

Σιρόπι με άρωμα μελιού: Υποκατάστατο του μελιού, με εφάμιλλη υφή, άρωμα και γεύση. Θα 

διατίθεται σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη από 800 έως και 1000 γρ.  

Μπέικιν Πάουντερ (φακελάκι): Θα διατίθενται στη συσκευασία των 60 γρ. Η συνολική 

συσκευασία μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να 

περιγράφεται στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μαγειρική Σόδα: Θα διατίθενται στη συσκευασία γυάλινη από 300 έως και 400 γρ. Να πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Ζελέ (όλες οι γεύσεις): Θα διατίθενται στη συσκευασία φακελάκι των 100 γρ. Η συνολική 

συσκευασία μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να 

περιγράφεται στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Φυστικοβούτηρο: μείγμα καβουρντισμένων καφέ φυστικιών, φυσικά πλούσια σε πρωτεΐνες, 

χωρίς πρόσθετο αλάτι, ζάχαρη, φοινικέλαιο και συντηρητικά. Σε συσκευασία από 250 έως και 

500 γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κακάο σκόνη: Θα διατίθενται στη συσκευασία των 125 γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κουβερτούρα (72% κακάο): Πλάκα μαύρης σοκολάτας. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 125 

έως και 200 γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 57).  

ΟΜΑΔΑ 4 (Μακράς Διαρκείας – Ροφήματα και καφέδες)  

 
Τσάι (Πράσινο-Μαύρο): Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 148 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια βάρους από 1 έως 2 γρ. συσκευασμένα μέσα σε κουτί 

που θα περιέχει από 10 έως 100 φακελάκια. Το βάρος και το πλήθος πρέπει να αναγράφονται 

στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. 

Καφές Ελληνικός: Α’ Ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 

96 γρ. με αναγραφόμενη προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 
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Καφές Φίλτρου: Α΄ Ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 
500 γρ. με αναγραφόμενη προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου.  
 
Νες Καφέ (DECAFFEINATED): Στιγμιαίος καφές σε κόκκους, χωρίς καφεΐνη, Α’ Ποιότητας, 

τυποποιημένος σε κατάλληλη μεταλλική ή πλαστική συσκευασία, βάρους 1000 γρ. με 

αναγραφόμενη προέλευση και εγγυημένη  ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου.  

Σοκολάτα ρόφημα: Θα διατίθενται στη συσκευασία του 1 κιλού. Να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΟΜΑΔΑ 5 (Μακράς Διαρκείας – Συσκευασμένα τρόφιμα)  

 
Χυμός Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιού): Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

φιάλες πλαστικές από 300 έως 400 ml. 

Μουστάρδα: απαλή γεύση, σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία από 4 έως 5 κιλά, όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
 
Κέτσαπ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία από 4 έως 5 κιλά, όπου θα αναγράφεται 

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

ημερομηνία παράδοσης του καθώς και η χώρα προέλευσης. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Μανιτάρια κονσέρβα: Συσκευασμένα σε μεταλλικό κουτί, βάρους 400-500 γρ., χωρίς να είναι 

χτυπημένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές και σύμφωνα με όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

 

Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις 

αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό 

χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους 

όρους του άρθρου 38 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γρ. 

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

σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα 

ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400 ml σε πλαστική φιάλη. 
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Ελιές (μαύρες, τύπου Καλαμών και πράσινες): ολόκληρες ελιές με αμυγδαλοειδές σχήμα 

πορφυρό-μαύρο και πράσινο χρώμα, σκληρή υφή, να μην έχουν χτυπήματα και αλλοιώσεις, 

διατηρημένες σε ελαιόλαδο και άλμη με φυσικά συστατικά. Συσκευασία 1.000 γρ. 

Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα 

λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 gr ανά 100 gr ελαιολάδου 

(οξύτητα: 0 - 0,8). Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό 

ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Ηλιέλαιο: Θα πρέπει να εμφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών: Να μην έχει οξύτητα σε ελαικό οξύ μεγαλύτερη από 0,3 και 

υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105ο C άνω από 0,05%. (<0,005), το ποσοστό υπολείμματος 

σε πετρελαϊκό αιθέρα να μην είναι μεγαλύτερο από 0,05 άνυδρου σπορέλαιου, η περιεκτικότητα 

σε σάπωνες να μην είναι ανώτερη του 0,015%.(<0,005) και να δίνει αντίδραση σπορέλαιου. Θα 

διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, κατάλληλη για τρόφιμα.  

Τοματοπολτός: Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση σε ποσοστό 28-30% του 

σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή 

χάρτινη από 400 έως 500 γρ. και σε μεγαλύτερη συσκευασία από 3 έως 5 κιλά.  

Ντοματάκι κονκασέ: 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.  

 

Τόνος κονσέρβα (σε νερό, σε λάδι): Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 

συσκευασία, βάρους από 170 - 350 γρ. και από 1500 έως και 2000 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας 

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

ψυγείου. Διατηρημένος σε νερό ή σε λάδι. 

Ντολμαδάκι γιαλατζί (κονσέρβα): Να παράγονται από διαλεκτό σπυρωτό ρύζι, λάδι ελιάς, 

φρέσκα μυρωδικά και τρυφερά αμπελόφυλλα. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική με 

εύκολο άνοιγμα, βάρους από 1500 έως και 2500 γρ., με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.  
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Ζωμός σε κύβο, συμπυκνωμένος (λαχανικών, κότας, βοδινού): Η συσκευασία του να περιέχει 

από 6 έως και 25 κύβους, βάρους 10 γρ. ανά κύβο. Να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει 

το σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

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.  

Τριμμένη φρυγανιά: Άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή 

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

εγγυημένη ημερομηνία λήξης. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 

διατίθεται σε συσκευασία από 150 έως και 250 γρ. 

ΟΜΑΔΑ 6 (Μακράς Διαρκείας – Είδη πρωινού)  

 
Κρουασάν σοκολάτα: Συσκευασία βάρους από 60 έως και 90 γρ., επιμέρους γέμιση κατά 40% 

τουλάχιστον σε γέμιση πραλίνας φουντουκιού ή σοκολάτας (κακάο, ζάχαρη, πολτό φουντουκιού 

φυτικά έλαια, γάλα πλήρες, ορό γάλακτος λεκιθίνη, άμυλο και βανιλίνη) και σφολιάτας κατά 60% 

ή λιγότερο σε περίπτωση αυξήσεως του ποσοστού πραλίνας ή σοκολάτας. Το βάρος αναφέρεται 

σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Τα συστατικά περιλαμβάνουν άλευρο ειδικού τύπου, φυτικά λίπη, ζάχαρη, 

βούτυρο γάλακτος, αυγά πλήρη, διογκωτικά υλικά, αρτύματα - λοιπά κλπ και υγρασία. Θα 

μπορούν να περιέχουν και άλλα συστατικά προς βελτίωση τους, αρκεί να εναρμονίζεται πλήρως 

με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επί της συσκευασίας όλων 

(ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης καθώς και η ημερομηνία 

παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός 

έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις 

ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων.  

Κρουασάν: Συσκευασία βάρους από 60 έως και 90 γρ. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει 

υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα 

συστατικά περιλαμβάνουν άλευρο ειδικού τύπου, φυτικά λίπη, ζάχαρη, βούτυρο γάλακτος, αυγά 

πλήρη, διογκωτικά υλικά, αρτύματα - λοιπά κλπ και υγρασία. Θα μπορούν να περιέχουν και άλλα 

συστατικά προς βελτίωση τους, αρκεί να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 

ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων. 
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Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας: Μπισκότα γεµιστά µε σοκολάτα σε συσκευασία από 250 έως και 

400 γρ. Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 

λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα 

διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη 

θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων. Η διάθεση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά 

και απολυμασμένα μέσα σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Πραλίνα φουντουκιού τύπου merenda: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε 
συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 500 γρ. και των 10 ή 12 κιλών, να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
 
Σοκοφρέτες: Θα διατίθεται σε συσκευασία όπου το κάθε τεμάχιο θα έχει βάρος από 30 έως και 

50 γρ.  Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 

λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών).  

Πατατάκια: Θα διατίθεται σε συσκευασία αεροστεγώς κλεισμένη, κατάλληλη για τρόφιμα, 

βάρους από 300 έως και 400 γρ. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και η ημερομηνία λήξης. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Παστέλι: Το προϊόν πρέπει να είναι παρασκευασμένο μόνο με μέλι και σουσάμι χωρίς ζάχαρη. 

Το κάθε τεμάχιο θα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένο, βάρους από 45 έως και 70 γρ. Η 

κάθε συσκευασία θα πρέπει να αναγράφει τα συστατικά, τη προέλευση και την ημερομηνία λήξη 

του προϊόντος. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Δημητριακά (τύπου κόρν φλέικς, σκέτα και με σοκολάτα): Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, 
προοριζόμενο για πρωινό, σκέτα ή με σοκολάτα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 103 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 κιλού. 
 

ΟΜΑΔΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)  

 
Γαλοπούλα καπνιστή (σε φέτες): Είναι προϊόν με βάση το κρέας γαλοπούλας – προϊόν 
αλλαντοποιϊας 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 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
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Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί «φέτα ΠΟΠ» , τυρί Gouda σε φέτες και τριμμένο): ΄Όλα τα τυριά 
να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα 
αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα 
αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών 
προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – 
ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά 
και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις της Ηλιακτίδας. Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει ιστοποιητικό 
ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 
Γιαούρτι αγελάδος: Γιαούρτι πλήρες με 10% λιπαρά, γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το 

οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς 

την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική 

γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διακινείται σε 

συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 4 έως 5 κιλά. 

Λιπαρές ύλες για επάλειψη (Βούτυρο ελαφρύ, Μινερβίνη, Βούτυρο): Να πληρούν τους όρους 

του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται υπό ψύξη και δεν πρέπει να 

περιέχουν συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

2% των ολικών λιπιδίων. Το Βούτυρο Ελαφρύ (soft) θα διατίθεται σε κεσέ συσκευασίας από 450 

έως και 550 γρ. Η Μινερβίνη σε κεσέ συσκευασίας από 450 έως 550 γρ. Το Βούτυρο θα διατίθεται 

σε συσκευασία πακέτου (πλάκα) από 250 έως και 350 γρ.   

ΟΜΑΔΑ 8 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί)  

 
Μπαχαρικά: Κάρυ, Μπούκοβο, Κανέλα ξύλο, Πιπέρι τσίλι, Πάπρικα γλυκιά, Γαρύφαλο τριμμένο, 

Γαρύφαλο 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 

μπαχαρικά πρέπει να είναι συσκευασμένα σε πλαστική ή γυάλινη συσκευασία βάρους από 30 

έως και 100 γρ.  

Βανίλιες: Θα διατίθενται σε συσκευασία φιαλιδίου των 1,5 γρ. Η συνολική συσκευασία μπορεί 

να περιέχει πλήθος φιαλιδίων και πρέπει να αναφέρετε στις παρατηρήσεις της οικονομικής 

προσφοράς. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
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Ξινό: Θα διατίθενται σε συσκευασία των 1000 γρ. κατάλληλη για τρόφιμα. Να πληροί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα (Ινδοκάρυδο, Σταφίδα, Φυστίκια αράπικα, Καρύδια, 

Αμύγδαλα ολόκληρα ανάλατα, Αμύγδαλα φιλέ, Χουρμάδες):  Να είναι αρίστης ποιότητας και 

να αναγράφεται στη συσκευασία τους ο τόπος προέλευσης. Επί της συσκευασίας θα 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 

ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων. Τα προϊόντα θα διατίθενται σε 

συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα βάρους από 500 έως και 1000 γρ.  

ΟΜΑΔΑ 9 (Νερά και αναψυκτικά)  

 
Αναψυκτικό coca cola: Αναψυκτικό με ανθρακικό Συσκευασία : πλαστική φιάλη του 1,5 λίτρων 
στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό. 
 
Αναψυκτικό coca cola (light): Αναψυκτικό με ανθρακικό Συσκευασία : πλαστική φιάλη του 1,5 

λίτρων στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό. 

Αναψυκτικό πορτοκαλάδα (fanta): Αναψυκτικό, πορτοκαλάδα με ανθρακικό σε πλαστική φιάλη 
1,5 λίτρου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.  
 
Αναψυκτικό sprite: Αεριούχο ποτό σε συσκευασία του 1,5 λίτρου στο οποίο θα αναγράφονται 
τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό. 
 
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 

μηχανικές 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 μειονεκτικών πρώτων υλών 

ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 

ml και 1 ½ L. 

Εμφιαλωμένο νερό: Το νερό να είναι Φυσικό Επιτραπέζιο. Θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς 

σε διαφανή φιάλη «ΡΕΤ» που είναι κατάλληλη για νερό. Στη συσκευασία πρέπει να 

αναγράφονται σε εμφανές σημείο και να είναι ευανάγνωστες, στην ελληνική γλώσσα τα πιο 

κάτω στοιχεία: Όνομα ή Εμπορική επωνυμία & διεύθυνση του παρασκευαστή, ο αριθμός άδειας 

λειτουργίας του εργοστασίου, Ονομασία της πηγής προέλευσης του νερού (για το φυσικό 

μεταλλικό νερό), φυσική και χημική ανάλυση του νερού. Συσκευασίες ½ L,  1 ½ L, 10 L.  
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ΟΜΑΔΑΣ 10 (Φρέσκο Κρέας, Βόιο – Μοσχαρίσιο,Αιγοπροβάτων, νωπό και κατεψυγμένο) 

 
Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το κρέας να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και 

να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις 

απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται 

από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες 

χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. Τα τεμάχια κρέατος 

πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & 

Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το εκάστοτε 

τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 

επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το εκάστοτε τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & 

αντιμικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες 

και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων 

στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: Το είδος με 

προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου, η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ 

Μήνας/Έτος)», η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος), το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του 

υπεύθυνου, η σήμανση αναγνώρισης, οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την 

πρόσθετη επισήμανση των βοοειδών (ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου, η χώρα γέννησης & 

εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής, η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα 

αναγνώρισης) του σφαγείου, η ημερομηνία σφαγής), οδηγίες συντήρησης, ένδειξη σχετική με την 

αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. Το κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς 

θαλάμους ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, 

και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία 

διαθέσιμα στον έλεγχο. Διανομή με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει 

να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Βοειό κρέας (α/ο, μ/ο νωπό): Το κρέας θα είναι νωπό (8-12 μηνών), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, 

φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των 

τμημάτων. 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 των κρεάτων 

θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική 

άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας 

δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες 
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Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του 

ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή 

στο τιμολόγιο. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και 

φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά. 

Κιμάς βοειός (κατεψυγμένος): Ο προμηθευόμενος κιμάς θα είναι απολύτως κατάλληλος, θα 

πληροί τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένου κιμά. Οι συσκευασίες του κιμά 

θα φέρουν με ευθύνη του συσκευαστή και του προμηθευτή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. Θα πρέπει να έχει βγει πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και 

τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του 

κατεψυγμένου κρέατος/κιμά, (όχι πριν μια ώρα από την παραλαβή). Ο κιμάς θα παραδίδεται 

συσκευασμένος σε πακέτα των 500 γρ. έτσι που να γίνεται εύκολη η εξακρίβωση της ποσότητας 

από τις ενδείξεις των εξωτερικών περιτυλιγμάτων του είδους για κάθε ποσότητα που 

παραλαμβάνεται κάθε φορά. Ο προμηθευτής που θα προμηθεύει κατεψυγμένα κρέατα που 

παράγγειλε η Ηλιακτίδα, οφείλει να δίνει σαφείς χαρακτηρισμούς, να τα φέρνει τυλιγμένα σε 

συσκευασίες όπως συνηθίζεται στο Εμπόριο και να έχουν τις πινακίδες πάνω και στα Ελληνικά 

για να μπορεί η Επιτροπή παραλαβής του Δήμου να κάνει έλεγχο για το είδος και την κατηγορία 

του κρέατος. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

 
Αρνάκι γάλακτος: Το κρέας  πρέπει  να  προέρχεται  από  υγιή  αρνιά  γάλακτος  30-45 ημερών 

και βάρους 8-12 κιλών, σε καλή θρεπτική κατάσταση χωρίς οσμή και αίματα, από εγκεκριμένα 

σφαγεία (άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) και θα φέρουν 

τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. Το κρέας θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή από τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα πληροί  τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που 

αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση και διάθεση του προϊόντος. Το κρέας θα παραδοθεί το 

πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητάς του,  τεμαχισμένο σε ημιμόρια  ή 

τεμάχια  και  συσκευασμένο σε  συσκευασίες του 1 κιλού περίπου, με αναγραφόμενη εξωτερικά 

της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Για τα παραπάνω κρέατα θα υπάρχει 

η σφραγίδα προέλευσης. 

Γίδα, Πρόβατο: Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και 

αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, 

διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του 

κρέατος. Τα τεμάχια κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα 

χαρακτηριστικό του είδους. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. Το προϊόν 

δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. Το 

τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 

επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 
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ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του 

(τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή 

με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου κρέατος θα 

πρέπει να είναι περίπου 1 κιλο. 

Συκώτι βοειό νωπό: Το συκώτι πρέπει να προέρχεται από ζώα που έχουν διατραφεί και 

αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, 

διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του 

κρέατος. Τα τεμάχια κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα 

χαρακτηριστικό του είδους. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. Το προϊόν 

δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. Το 

τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 

επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του να 

συσκευάζεται σε κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) 

αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι περίπου 1 κιλο. 

ΟΜΑΔΑ 11 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγμένα)  

 
Κοτόπουλο κατεψυγμένο (μπούτι και φιλέτο): Να είναι Α΄ ποιότητας και του τύπου 70%. Να 

προέρχονται από υγιή κοτόπουλα, να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης και να πληρούν τους 

όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένων κοτόπουλων. Οι συσκευασίες θα φέρουν με 

ευθύνη του συσκευαστή και του προμηθευτή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Θα πρέπει να έχουν βγει πρόσφατα από τα 

ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα 

για τη διατήρηση του κατεψυγμένου κρέατος, (όχι πριν μια ώρα από την παραλαβή). Τα 

προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Κοτόπουλα νωπά (μπούτι, φιλέτο, παϊδάκι, κιμάς, ρολό, σουβλάκι, συκωταριά): Να είναι Α΄ 
ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα και να 
είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την 
Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν 
συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό καρτελάκι, 
όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον 
πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας 
πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαίμαξης, ζώνες 
ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθευτές 
κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και επεξεργασίας των 
κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις απαιτούμενες 
άδειες. 
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Αυγά (νωπά): Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις 

απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο 

έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από 

την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα σε εξάδες ή καρτέλες από το 

ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις 

(αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης 

κ.λ.π.). 

 

ΟΜΑΔΑ 12 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγμένων)  

 
Για όλα τα είδη ιχθύων θα γίνονται παραγγελίες με βάση την διαθεσιμότητά τους στην αγορά και 

την εποχικότητά τους. Οι ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται αφορούν στην παραγγελία που 

θα γίνει την αντίστοιχη εποχή (π.χ. 100 κιλά κολιός νωπός θα αγοραστούν κατά τον μήνα 

Αύγουστο) 

Ψάρια Νωπά (γαύρος, σαρδέλα, μπακαλιαράκια, μπακαλιάρος, κουτσομούρα μικρή, 

κουτσομούρα μεσαία, κουταβάκια, κολιός, παλαμίδα, καλαμάρια, θράψαλα, κεφάλια, 

ζαργάνα, τσιπούρα ιχθυοτροφείου, λαυράκι ιχθυοτροφείο): Τα ψάρια θα είναι αρίστης 

ποιότητας, και πολύ φρέσκα. Το δέρμα τους θα είναι λείο, στιλπνό, και σφριγηλό. Τα μάτια θα 

είναι γυαλιστερά.Τα εντόσθια θα έχουν  ζωηρό κόκκινο χρώμα και δεν θα είναι λιωμένα. Όλα τα 

ψάρια θα έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα 

ψάρια που δεν τηρούν τις προδιαγραφές, η παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό της. Θα πρέπει 

να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές διατάξεις. Για τα είδη ιχθυοτροφείου 

απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της ∆/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από 

καταχωρημένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριμένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. 

(Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης). Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση 

συγκεκριμένου είδος ψαριού που θα ζητηθεί μόνο εάν  προσκομίσει βεβαίωση της οικίας 

αγορανομικής υπηρεσίας της αστυνομίας για την ανυπαρξία στην αγορά του ψαριού που 

ζητήθηκε. Η επιτροπή παραλαβής μπορεί σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για την 

ποιότητα, είδος, καταλληλότητα για βρώση κ.λπ. για τα ψάρια που προσφέρονται, να ζητά 

σχετική γνωμάτευση από την  αρμόδια υπηρεσία. Η μεταφορά των νωπών ψαριών θα γίνεται με 

μεταφορικό μέσο ισοθερμικό ή ψυγείο με τον ανάλογο πάγο. 

Ψάρια κατεψυγμένα (γλώσσες, βακαλάος, ψαροκροκέτες, καλαμάρια ροδέλα, σουπιά 
ροδέλα, ψαροκροκέτες): Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά 
μονάδα (IQF) να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και 
Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημερομηνία Κατάψυξης, 
ημερομηνία Λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού 
και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα 
ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο 
με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό 
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επί πάγου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Θα μεταφέρονται με αυτοκίνητα – 
ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και 
τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα 
συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

ΟΜΑΔΑ 13 (Είδη οπωροπωλείου, φρούτα και λαχανικά) 

 
Για όλα τα είδη οπωροπωλείου θα γίνονται παραγγελίες με βάση την διαθεσιμότητά τους στην 
αγορά και την εποχικότητά τους. Οι ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται αφορούν στην 
παραγγελία που θα γίνει την αντίστοιχη εποχή (π.χ. 1500 κιλά καρπούζι θα αγοραστούν κατά 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) 
 
Φρούτα και Λαχανικά (Πατάτες καθαρές, Κρεμμύδια μεσαία, Σκόρδα μεσαία, Αγγούρια, 
Μαιντανός, Δυόσμος, Άνηθος, Μαρούλι, Μελιτζάνες, Κολοκυθάκια, Πιπεριές, Πιπεριές 
φλωρίνης, Πιπεριές καυτερές, Ντομάτες, Καρότα, Πράσα, Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, 
Κουνουπίδι, Σέληνο, Κρεμμύδια φρέσκα, Τζίντζερ, Μανιτάρια πλευρώτους, Μανιτάρια 
agaricus, Πατζάρια βολβός και φύλλα, Καρπούζι, Μπανάνες, Πεπόνι, Μήλα κόκκινα, Μήλα 
grenits, Μήλα smith, Μήλα starkin, Φράουλες, Πορτοκάλια για χυμό, Πορτοκάλια για φαγητό, 
Λεμόνια, Σταφύλια όλα τα είδη, Αχλάδια, Νεκταρίνια, Ροδάκινα, Κάστανα, Ακτινίδια, 
Μανταρίνια, Κεράσια): Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, 
πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα 
παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης 
πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων 
ειδών. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους 
χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, 
ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα 
παραδίδονται χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες οπωροπωλείου ανά είδος και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.  Να είναι τελευταίας εσοδείας ήτοι 
της εποχής φρέσκα, σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου. Θα είναι σε συσκευασίες καθαρές 
και με ετικέτα τα τυποποιημένα με τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα. Φρούτα που 
διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας που περιέχονται στα κιβώτια 
(καφάσια) πρώτης ποιότητας (με στοιχεία – καρτέλα και τυποποίηση). Οι πατάτες, τα κρεμμύδια 
και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις που προέρχονται από 
κακή συντήρηση αυτών. Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες με μικρό μέγεθος τουλάχιστον 
μεγάλου καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα. 
(Μεγάλη διάμετρος 4 εκατ., μικρή διάμετρος 3 εκατ.). Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο 
χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά-σαγκουίνια-τύπου Γιάφας-Μέρλιν κ.λ.π) πρέπει να 
είναι α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια, β) να μην έχουν χονδρές φλούδες γ) να μην 
έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, 
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απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σύψεως και κερατίτιδος. Ειδικώς τα 
πορτοκάλια να μην είναι αποθηκευμένα μέσα σε ψυγεία (ρητή οδηγία) και να μην παρουσιάζουν 
φλούδα με φελώδες επίστρωμα περισσότερο από το τέταρτο (1/4) της όλης επιφανείας τους. Τα 
μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητας, διαμέτρου 70 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και 
συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, 
παρτίδας. Να μην έχουν στην επιφάνεια ή στη σάρκα τους αποχρώσεις και υφή ύποπτη για 
ασθένεια ή κακή παραγωγή ή κακή συντήρηση (ομοιόμορφη). Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και 
EXTRA ποιότητας, διαμέτρου 55 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε 
μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. Τα διάφορα 
άλλα είδη οπωροκηπευτικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου στο 
μέγεθος και την προέλευση. Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση για ένα είδος που 
παραγγέλθηκε προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση από την Δ/νση Εμπορίου που 
πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό στην αγορά του χονδρικού Εμπορίου. Σε κάθε 
περίπτωση η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να προμηθεύετε είδη οπωροπωλείου που 
ευδοκιμούν την περίοδο που γίνετε η παραγγελία.    
 

ΟΜΑΔΑ 14 (Λαχανικά κατεψυγμένα)   

 
Κατεψυγμένα λαχανικά, (αρακάς, φασολάκια, μπάμιες, ανάμεικτα λαχανικά, σπανάκι, 
καλαμπόκι): Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση 
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η 
ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα 
πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων 
λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης 
ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά τη συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. 
H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα – 
ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 
είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 
συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 
 

ΟΜΑΔΑ 15 (Είδη Άρτου και ζύμες)  

 
Άρτος σε συσκευασία: Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από 
αλεύρι τύπου 70%, σε τεμάχια του μισού κιλού ( ½ kg), να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του 
να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη 
μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκ κλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη 
νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του.  
 
Ψωμί του Τοστ (κατεψυγμένο): Συσκευασία από 500 έως και 1000 γρ., λευκό σε ειδική για την 

φύλαξή του συσκευασία, το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. Η 
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μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε 

κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία 

θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Τα 

προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Ψωμάκι στρογγυλό τύπου berger (νωπό): Συσκευασία από 500 έως και 1000 γρ., λευκό σε ειδική 

για την φύλαξή του συσκευασία, το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. 

Φρυγανιές: Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, 

τριπλού ή τετραπλού πακέτου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Το προϊόν να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 350 έως 550 γρ.  

Αραβική πίτα συσκευασμένη (νωπή): Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας. Η προμηθευόμενη 

πίτα να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Το αρτοσκεύασμα πρέπει να περιέχει αλεύρι αρίστης ποιότητας, να είναι 

απαλλαγμένο ή με περιορισμένα στο ελάχιστο κορεσμένα λιπαρά οξέα και πλήρως απαλλαγμένα 

από trans, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι, απαλλαγμένα συντηρητικών και 

μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της 

σχετικής νομοθεσίας) και με επιτρεπόμενα διογκωτικά. Θα διατίθεται σε συσκευασία κατάλληλη 

για τρόφιμα, βάρους από 450 έως και 550 γρ. και θα περιέχει από 6 έως 8 τεμάχια πίτες. 

Πίτα Ελληνική για σουβλάκι (κατεψυγμένη): Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας. Η 

προμηθευόμενη πίτα να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το αρτοσκεύασμα πρέπει να περιέχει αλεύρι αρίστης 

ποιότητας, να είναι απαλλαγμένο ή με περιορισμένα στο ελάχιστο κορεσμένα λιπαρά οξέα και 

πλήρως απαλλαγμένα από trans, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι, απαλλαγμένα 

συντηρητικών και μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως 

του ορίου της σχετικής νομοθεσίας) και με επιτρεπόμενα διογκωτικά. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους από 600 έως και 900 γρ. και θα περιέχει 10 τεμάχια 

πίτες. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Κανταΐφι (κατεψυγμένο): Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα 

σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Το προϊόν να πληροί τις διατάξεις σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Θα διατίθεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους 500 

γρ. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Φύλλο ζύμης σφολιάτας και κρούστας (κατεψυγμένο): Να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του 
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προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 450 έως και 550 γρ. Τα προϊόντα κατά 

την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Τσουρέκι: Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές ύλες, μαγιά 
και αλεύρι. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη 
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με 
τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 
παράδοση. Τα τσουρέκια θα είναι τουλάχιστον 500 γρ. το καθένα. 
 
Μελομακάρονα και Κουραμπιέδες: Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 
φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά 
ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι 
νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοση. Θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά για 
τρόφιμα χάρτινα κουτιά. Το κάθε κιλό μελομακάρονα και κουραμπιέδες θα περιέχει περίπου 20 
με 25 τεμάχια. 
 

 

 


