
          

 

                                                                                     AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                          
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                              

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

  
Στη Φλώρινα και σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των 
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση διάδοσης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19,  στις 
18-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 έως 23:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, 
ύστερα από την υπ’ αριθ. Β3/2257/16-11-2020 πρόσκληση του κου Παρδάλη Ιωάννη, Προέδρου 
του, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ:  
1.      Παρδάλης Ιωάννης του Σωτηρίου, Πρόεδρος, 
2.      Χρήστος Ευθυμιάδης του Καλλίνικου, Αντιπρόεδρος Α΄, 
3.      Παναγιώτης Νόνας του Στέργιου, Αντιπρόεδρος Β΄, 
4.      Νικόλαος Μιχαηλίδης του Παντελή, τακτικό μέλος, 
5.      Πασχαλίνα Βράντση του Ζήση, τακτικό μέλος, 
6.      Σιδηροπούλου Αγνή του Δημητρίου, τακτικό μέλος  
    Χρέη εισηγητή στο θέμα  άσκησε ο κος Παναγιώτης Νόνας του Στέργιου, Αντιπρόεδρος Β΄ 
του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Β3/2258/16-11-2020 Απόφαση του 
Προέδρου και γραμματέα η κα Τσουμίτα Μαρία, υπάλληλος του Κέντρου. 

Κλήθηκε και δεν παραβρέθηκε ο κος Σιέκρης Αλέξανδρος του Ανδρέα, εκπρόσωπος 
εργαζομένων του Κέντρου. 

          Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά (7) μελών ήταν παρόντα τα έξι 
(6) μέλη, ο κος Παρδάλης Ιωάννης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της 
τακτικής συνεδρίασης και ακολούθησε η συζήτηση στo θέμα ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ 1ο:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙ- 
                    ΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021. 
                   Ο Β΄ Αντιπρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
1. Την ανάγκη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τμηματικές προμήθειες ειδών 
παντοπωλείου, κρεοπωλείου (κρέας νωπό, πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά και 
κατεψυγμένα), αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα 
ένα λεπτών (32.524,61)  χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24% ή τριάντα επτά 
χιλιάδων (37.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α χωρίς τη δέσμευση πίστωσης για την 
σίτιση των φιλοξενούμενων παιδιών κατά το έτος 2021, διότι δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός 
εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2021 του Κέντρου από την Υπουργό Εργασίας Και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.  
2. Την υπ’ αριθ. 1814/407/10-6-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας.   
3. Την υπ’ αριθ. 10054/2484/8-4-2013 (Φ.Ε.Κ 948/18-4-2013 τ.Β΄) απόφαση του Υφυπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας « Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ». 
4. Την υπ’ αριθ. 9898/2450/24-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ 143/28-6-2014 τ. Α΄) « Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
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διατάξεις » όπως ισχύει. 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » (Α΄ 145).  
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016 τ. Α΄) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ » όπως ισχύει. 
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2β/ΟΚ/8291/22-11-1984 (Φ.Ε.Κ 860/7-12-1984 τ. Β΄) απόφασης 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας « Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής 
Μερίμνης » όπως ισχύει.    
9. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125 Α΄) « Περί οργανώσεως, διαρθρώσεως, λειτουργίας 
και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιτροπών εν τη 
Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογένειας » όπως ισχύει.  
10. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005 τ. Α΄) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει.     
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ « Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης » του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ 228/2-11-2011 τ. Α΄) « Ανασυγκρότηση Φορέων 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις ». 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ 41/1-3-2012 τ. Α΄) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας » και άλλες 
διατάξεις ». 
13. Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2012 (Φ.Ε.Κ 141/21-6-2012 τ. Α΄) « Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών ». 
14. Τις διατάξεις του Ν. 4109/2013 (Φ.Ε.Κ 16/23-1-2013 τ. Α΄) « Κατάργηση και συγχώνευση 
νομικών προσώπων δημόσιου τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει.  
15. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (Φ.Ε.Κ 225/8-10-2014 τ. Α΄)                          
« Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις ».     
16. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ 112/13-7-2010 τ. Α΄) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις ». 
17. Την υπ’ αριθ. Δ1/46002/15195/19-12-2019 (ΦΕΚ 1103/27-12-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Ορισμός μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ». 
18. Την υπ’ αριθ. Β1/772/22-04-2020 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κέντρου « Συγκρότηση τριμελών επιτροπών: α) διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και  
την εκτέλεση εργασιών, β) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, γ) παραλαβής υπηρεσιών 
και δ) αξιολόγησης ενστάσεων ». 
19. Το υπ’ αριθ. Δ/2259/16-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007673635 2020-11-18) πρωτογενές αίτημα 
υπαλλήλου του Τμήματος Διαχείρισης με θέμα « Προμήθεια τροφίμων του Κέντρου κατά το έτος 
2021». 
20. Την υπ’ αριθ. Δ/2260/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ62469ΗΜΦ-913 και ΑΔΑΜ: 20REQ007673647 
2020-11-18) απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου « Ανάληψη υποχρέωσης ΚΑΕ 
1511 ». 
22. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από τα παραπάνω εισηγείται: 
α) Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών στα γραφεία του Κέντρου έως 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11.00 π.μ και κριτήριο κατακύρωσης: 
αα. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως 
θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο των ειδών κρεοπωλείου (κρέας νωπό),  
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κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), 
οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου και 
ββ. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για 
το σύνολο των ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), ζαχαροπλαστείου και αρτοποιείου, 
για τμηματικές προμήθειες τροφίμων [ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου (κρέας 
νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια 
κατεψυγμένα), αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου], 
προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα δύο  χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα 
ένα λεπτών (32.524,61) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24% ή τριάντα επτά 
χιλιάδων (37.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2021.  
β) Η πίστωση για την προμήθεια τροφίμων του Κέντρου κατά το έτος 2021 θα δεσμευθεί κατά 
προτεραιότητα μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2021 του 
Κέντρου από την Υπουργό Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
γ) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Παρδάλη Ιωάννη του Σωτηρίου 
να συντάξει περίληψη της προκήρυξης.   
δ) Η μόνιμη υπάλληλος Κελεσίδου Σοφία, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 
αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλληλο Ορνιθά Άννα, του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων να εκτελεί 
χρέη γραμματέα στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση 
εργασιών. 
ε) Ο μόνιμος υπάλληλος Σαρνατζίδης Γεώργιος του Χρήστου, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών με αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλληλο Ορνιθά Άννα, του κλάδου ΔΕ Βοηθών 
Νοσοκόμων να εκτελεί χρέη γραμματέα στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. 
στ) Η απόφασή του άμεσα να εκτελεστεί.  
ζ) Η απόφασή του να αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και 
στο Διαύγεια. 
                   Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από τα παραπάνω αποφασίζει ομόφωνα:                                                                               
1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών στα γραφεία του Κέντρου έως 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ και 
κριτήριο κατακύρωσης: 
α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα 
ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο των ειδών κρεοπωλείου (κρέας νωπό), 
κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), 
οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου και 
β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για 
το σύνολο των ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), ζαχαροπλαστείου και αρτοποιείου 
για τμηματικές προμήθειες τροφίμων [ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου (κρέας 
νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια 
κατεψυγμένα), αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου], 
προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα δύο  χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα 
ένα λεπτών (32.524,61) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24% ή τριάντα επτά 
χιλιάδων (37.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2021. 
2. Οι διαδικασίες και οι όροι διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  
τροφίμων, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα δύο  χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ 
και εξήντα ένα λεπτών (32.524,61) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24% ή τριάντα 
επτά χιλιάδων (37.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το  
έτος 2021 καθορίζονται ως εξής:  
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Άρθρο 1 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων κατά κατηγορία συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α είναι ο ακολούθως: 
 
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙ-

ΔΩΝ ΤΟΥ ΕΠΠ 
(CPV) 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(ΠΟΣΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛ.) 

 
1 

 
15800000-6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΤΡΟΦΙΜΑ) 

 

18.530,00 
 

2 
 

15612500-6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 

4.735,00 
 

3 
 

15119000-5   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ) 
 

3.610,00 
 

4 
 

15112000-6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ) 
 

1.119,00 
 

5 
 

15221000-3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) 
 

527,00 
 

6 
 

03311000-2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ) 
 

2.113,00 
 

7 
 

03221200-8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

4.174,00 
8 15411110-6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.356,00 
 

9 
 

15812000-3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
 

834,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.000,00 

και βαρύνει τον ΚΑΕ 1511 « Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού »  του προϋπολογισμού εσόδων 
και εξόδων οικ. έτους 2021 του Κέντρου. 

Άρθρο 2 
Κανόνες δημοσιότητας 

1. Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στην ημερήσια τοπική εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ». 
2. Ανάρτηση περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkppdm.gr. 
3. Ανάρτηση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου. 
4. Ανάρτηση περίληψης της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου 
Φλώρινας.                                                                                                                                                                        
5. Ανάρτηση περίληψης της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φλώρινας. 
6. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Άρθρο 3 
Δικαίωμα συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης 
υπηρεσίας και λειτουργούν νόμιμα. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους 
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό (γνωμοδότηση ΝΣΚ 394/2000, ολομέλεια). 
2. Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης βάσει του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 εφόσον: 
α) υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
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παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
β) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, 
γ) οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν υποκατάστημα ή κατάστημα δραστηριοποίησης τους στo 
Δήμο Φλώρινας η οποία θα προκύπτει από βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας,  για την ανταπόκριση 
της εύρυθμης καθημερινής τροφοδοσίας του Κέντρου. 
δ) για λόγους που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα, όπως: 
αα. αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) ή 
διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή επίδειξη σοβαρής πλημμέλειας. 
ββ. τέλεση υπό πτώχευση ή υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαγωγή σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
γγ. σύναψη συμφωνιών με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού και επιρροής με αθέμιτο τρόπο 
της διαδικασίας. 
δδ. εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, η οποία 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα. 

Άρθρο 4 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α. Οι συμμετέχοντες στον συνοπτικό διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να 
υποβάλλουν: 
1. Οι Έλληνες πολίτες: 
α) Οικονομικές προσφορές (σε κλειστούς υποφακέλους), όπου θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι 
εκπτώσεις επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα ορίζονται από τα Δελτία 
Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 
για το σύνολο των ειδών κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), 
ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), οπωροκηπευτικών ειδών, 
ελαιολάδου και οι εκπτώσεις επί τοις εκατό (%) επί των ενδεικτικών προϋπολογισμών για το 
σύνολο των ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), ζαχαροπλαστείου και αρτοποιείου καθώς και του 
ΦΠΑ σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές του Παραρτήματος Β, χωρίς να απαιτούνται 
θεωρήσεις γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι οι τιμές 
θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. 
β) Τεχνικές προσφορές (σε κλειστούς υποφακέλους), οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους όπως αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με 
τις τεχνικές προσφορές του Παραρτήματος Α, χωρίς να απαιτούνται θεωρήσεις γνησίου υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
γ)Την εκτύπωση στοιχείων της επιχείρησης από εικόνα του TAXISNET όπου θα φαίνεται η έδρα  
δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 
δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα (π.χ ΦΕΚ 
σύστασης, ΦΕΚ εκπροσώπησης (απόφαση ΓΣ και πρακτικό ΔΣ), ακριβές αντίγραφο του 
κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, αποδεικτικά 
καταχώρησης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία κ.α.). 
αα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης. 
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ 
σύμφωνα με την 158/2016 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΗ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις 
συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:  
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i. δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 
από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και  
ii. πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.  
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 
ΤΕΥΔ όπως αυτό έχει οριστεί από το Κέντρο στην προκήρυξη στο Παράρτημα Δ, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Ειδικά ο κάθε υποψήφιος θα συμπληρώσει μόνο την « α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 
επιλογής » από το Μέρος IV « Κριτήρια επιλογής » και δεν θα συμπληρώσει το Μέρος V                     
« Περιορισμός του αριθμού πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων ».  
στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: 
αα. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
ββ. Να δηλώνεται ότι: 
i. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 
δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε περίπτωση κατακύρωσης, 
ii. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 
από το Κέντρο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 
iii. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
iv. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης κι έχουν λάβει  
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών και 
v. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 
Κέντρου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 
Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι κατά περίπτωση: 
i. Οι ομόρρυθμοι εταίροι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., 
ii. Οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., 
iii. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε, 
iv. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τους συνεταιρισμούς, 
v. Κάθε μέλος για την ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία. 
vi. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 
ζ) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και κατοχής ειδικά διασκευασμένου αυτοκινήτου (π.χ 
μεταφοράς κρεάτων κλπ) με θαλάμους συνεχούς ψύξης από προμηθευτές που έχουν έδρα εκτός 
πόλης Φλώρινας για προσφορές κρέατος νωπού και λοιπών ευπαθών-ευαλλοίωτων προϊόντων 
(όπως αυτά χαρακτηρίζονται από τον Κ.Τ.Π) προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
συντήρηση των μεταφερομένων ευπαθών-ευαλλοίωτων προϊόντων.                                                                                           
2. Οι αλλοδαποί να υποβάλλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 
80 του Ν. 4412/2016.  
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά να υποβάλλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  
4. Οι συνεταιρισμοί να υποβάλλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το 
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  
5. Οι ενώσεις προμηθευτών να υποβάλλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 
το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  
Β. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Άρθρο 5 
Τεχνικές προδιαγραφές-Ποσότητες 

Α. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια τροφίμων είναι οι εξής: 
1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΤΡΟΦΙΜΑ)   
Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε 
περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα 
στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό 
και όλες οι βιομηχανίες, που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα να εφαρμόζουν σύστημα HACCP 
και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 ή παρόμοιο πιστοποιητικό και να κατατεθούν. Σε όλες 
τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Τα χορηγούμενα είδη 
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θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η μεταφορά τους θα γίνεται με 
μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα.  
Τα προς προμήθεια είδη παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα) πρέπει να έχουν τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 
α) Αλάτι  
- Άριστη ποιότητα, ψιλό, προϊόν που προέρχεται είτε από την εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις 
αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων, να έχει λευκό χρώμα και το 
υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.   
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε πλαστική συσκευασία 750 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
β) Αλάτι χοντρό  
- Άριστη ποιότητα, χοντρό, μαγειρικό, προϊόν που προέρχεται είτε από την εξάτμιση του 
θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων, να 
έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία  1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
γ) Αλλαντικά  
Τα προς προμήθεια αλλαντικά (Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης, μπέικον, πάριζα, ζαμπόν χοιρινό- 
ωμοπλάτη) πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, να έχουν φυσιολογικό χρώμα, να μην παρουσιάζουν αλλοίωση και να έχουν 
φυσιολογική μυρωδιά.  
- Οι πρώτες ύλες και οι ενδείξεις τους να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή τα λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης σε συσκευασία 1 χλμ 
στην οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή το μπέικον σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή το πάριζα σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
δ) Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
- Άριστη ποιότητα, να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου τύπου 70%, βιομηχανικά καθαρισμένου 
από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ε) Αναψυκτικά (τύπου coca cola, τύπου sprite, λεμονάδα, πορτοκαλάδα). 
- Μη αλκοολούχα αναψυκτικά, σε συσκευασία πλαστική 1,5 λτρ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
στ) Άνθος αραβοσίτου  
- Άριστη ποιότητα, σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλιας, βιομηχανικά καθαρισμένου από 
κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε χάρτινη συσκευασία 80 γρμ στην οποία να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
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- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ζ) Αραβοσιτέλαο 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 5 λτρ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να προέρχεται από συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα, ο παραγωγός να διαθέτει σύστημα 
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, διακίνησης 
και εμπορίας. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
η) Αυγά   
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 
- Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία 
συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 
προσκόμισης. 
- Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες  
σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 gr κατηγορία medium. Ο έλεγχος του 
βάρους να εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από την επιτροπή 
παραλαβής. Τα αυγά να είναι συσκευασμένα 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).  
θ) Γάλα εβαπορέ  
- Γάλα αγελάδας πλήρες συμπυκνωμένο, άριστης ποιότητας. 
- Να διατίθεται σε συσκευασία 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία, εύκολο άνοιγμα (easy open) και να 
αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά, το βάρος και η ημερομηνία λήξης.  
- Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα 
τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.  
- Να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία.  
- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
- Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
- Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την 
οδηγία 02/46 ΕΕ. 
ι) Γάλα φρέσκο  
- Γάλα αγελάδας με λιπαρά 3,50%, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, με διάρκεια συντήρησης 
μέχρι επτά (7) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α). 
- Να διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη ή πλαστική φιάλη του 1 λίτρου, με βιδωτό πώμα και να 
αναγράφονται σε εμφανές σημείο οι ενδείξεις « παστεριωμένο » και « γάλα », η ημερομηνία 
παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία 
συντήρησής του, η διάρκεια ζωής του σε ημέρες και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών 
συστατικών. 
- Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
- Να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία.  
- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.  
- Η μεταφορά του γάλακτος να γίνεται με φορτηγό η ψυγείο σε θερμοκρασία 4 ή 6 βαθμών 
Κελσίου με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 
- Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
- Να τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής που επιβάλλει τόσο 
ελληνική και η Κοινοτική νομοθεσία «Οδηγία 93/43/ΕΟΚ (HACCP)» ή νεότερη. 
ια) Γάλα ζαχαρούχο 
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- Γάλα ζαχαρούχο πλήρες συμπυκνωμένο, άριστης ποιότητας. 
- Να διατίθεται σε μεταλλικά κυτία, εύκολο άνοιγμα (easy open) και να αναγράφονται τα θρεπτικά 
συστατικά, το βάρος και η ημερομηνία λήξης.  
- Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα 
τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.  
- Να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία.  
- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
- Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
- Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την 
οδηγία 02/46 ΕΕ. 
ιαα) Γιαούρτι με 2% λιπαρά  
- Άριστη ποιότητα, να 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. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε τυποποιημένη πλαστική συσκευασία 5 λτρ στην οποία να  
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιβ) Γκοφρέτες  
- Άριστη ποιότητα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 33 γρμ στην οποία θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιγ) Δημητριακά  
- Τύπου κορν φλέϊκς, άριστη ποιότητα, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού, εμπλουτισμένα με 
βιταμίνες, σίδηρο κ.λ.π. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία 375 γρμ στην οποία 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιδ) Ελιές  
- Τύπου Καλαμών, άριστη ποιότητα, υψηλή διατροφική αξία, χωρίς συντηρητικά σύμφωνα με τους  
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε τυποποιημένη συσκευασία 5 χλμ-13 χλμ με ελαιόλαδο, 
νερό, αλάτι και ξύδι, στην οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία 
λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιε) Ζάχαρη 
- Άριστη ποιότητα, λευκή, κρυσταλλική και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε χάρτινη συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιστ) Ζάχαρη άχνη  
- Άριστη ποιότητα, με πολύ λεπτούς κόκκους και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε νάϋλον συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιζ) Ζυμαρικά  
Τα προς προμήθεια ζυμαρικά (κριθαράκι, μακαρόνια, κανελόνια, χυλοπίτες, φιδές, 
τραχανάς,λαζάνια, τορτελίνια κ.λ.π) πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
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- Άριστη ποιότητα, παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόμενα εντός 
ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες και να πληρούν  τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιη) Ζαμπόν κονσέρβα 
- Άριστη ποιότητα, να παράγεται από χοιρινό κρέας και να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 200 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να είναι σε κονσέρβα με δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. 
ιθ) Zελέ φρούτων 
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και  
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε τυποποιημένη συσκευασία 200 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κ) Κρουασάν 
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και   
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε αεροστεγείς συσκευασίες 100 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κα) Κακάο  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα  
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κβ) Κατεψυγμένα λαχανικά. 
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, ανάμεικτα λαχανικά, σπανάκι, φασολάκια 
κ.λ.π) πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ινών και βραστερά κατά προτίμηση εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε, 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία 
καταψύξεως και λήξεως. 
- Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα και να πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων 
διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας 
κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης (Α΄) 
- Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων να γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-
ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.  
- Τα προϊόντα και η διακίνησή τους πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους 
και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.   
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
-Κρέμα γάλακτος 
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- Άριστη ποιότητα, παχύρευστη μορφή από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία 1 λτρ στην οποία να  
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κγ) Κέτσαπ 
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 560 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κδ) Μαργαρίνη τύπου βιτάμ 
- Άριστη ποιότητα, 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, εμπλουτισμένο με βιταμίνες, 
κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών, που συντηρείται στο ψυγείο 
και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε κεσέ 2 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης  
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
κε) Μαρμελάδα  
- Άριστη ποιότητα, διάφορες γεύσεις από φρούτα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και να πληροί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 450 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κστ) Μέλι  
- Άριστη ποιότητα, να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι, να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή 
άλλο ειδικό συστατικό και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα ή μεταλλικά κατάλληλα δοχεία 900 γρμ στα οποία να  
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κζ) Μπαχαρικά, καρυκεύματα, είδη μαγειρικής κ.λ.π. 
Τα προς προμήθεια μπαχαρικά, καρυκεύματα, είδη μαγειρικής κ.λ.π πρέπει να έχουν τις παρακάτω  
προδιαγραφές: 
αα. Βανίλια:  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 30 φιαλιδίων των 3 γρμ το καθένα στην 
οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
ββ. Βεγγέτα  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
γγ. Δάφνη:  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
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- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
δδ. Δυόσμος  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 30 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα  
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
εε. Ζωμός βοδινού άνευ συντηριτικών  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1,2 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
στστ. Ζωμός κότας άνευ συντηριτικών  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1,2 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ζζ. Κύμινο 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 50 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ηη. Κανέλα σε σκόνη και ξύλο  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 50 γρμ ή 100 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
θθ. Κουβερτούρα  
- Άριστη ποιότητα,  από τριμμένη σοκολάτα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
ιι. Κορν φλάουρ  και νισεστές 
- Άριστη ποιότητα, αλεύρι καλαμποκιού, προϊόν άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από 
κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή Κορν φλάουρ σε τυποποιημένη συσκευασία 68 γρμ στην 
οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή ο νισεστές σε τυποποιημένη συσκευασία 500 γρμ στην 
οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιαια. Μοσχοκάρυδο και Ινδοκάρυδο 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή το μοσχοκάρυδο σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή το ινδοκάρυδο σε συσκευασία 150 γραμ. στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
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- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιβιβ. Μπαχάρι 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 50 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιγιγ. Μπέικιν πάουντερ 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες  
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 3 τεμ των 20 γρμ το καθένα οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιδιδ. Μανιτάρια  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 400 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιειε. Πιπέρι μαύρο 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιστιστ. Πιπέρι κόκκινο και Μπούκοβο 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 350 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιζιζ. Ρίγανη 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιηιη. Σιμιγδάλι  
- Άριστη ποιότητα, από σκληρό σιτάρι και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιθιθ. Σόδα μαγειρικής και αμμωνία 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή η σόδα σε συσκευασία 200 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή η αμμωνία σε συσκευασία 0,30 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κκ. Σαντιγί σε χάρτινη συσκευασία  
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- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε χάρτινη συσκευασία 2 τεμ των 100 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κακα. Τρούφα σοκολάτας  
- Άριστη ποιότητα,  από τριμμένη σοκολάτα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
-Νιφάδες μαύρης σοκολάτας.  
- Άριστη ποιότητα,  από νιφάδες σοκολάτας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 100 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κβ) Μαγιονέζα  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 0,88 λτρ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κγ) Μουστάρδα  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
λ) Μπισκότα τύπου πτι μπερ:  
- Άριστη ποιότητα, αναλλοίωτα, χωρίς να έχουν σπάσει και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 3 τεμ των 75 γρμ το καθένα στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.   
λα) Μπισκότα γεμιστά:  
- Άριστη ποιότητα, αναλλοίωτα, χωρίς να έχουν σπάσει και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία των 85 γρμ το καθένα στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.   
λβ) Νερό εμφιαλωμένο 
- Άριστη ποιότητα, να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και να πληροί τους όρους του  
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε πλαστικό μπουκάλι 0,5 λτρ στην οποία να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
λγ) Ξίδι  
- Άριστη ποιότητα, να προέρχεται από σταφύλι, να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 
αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή από τον προμηθευτή σε πλαστική φιάλη 0,39 λτρ στην 
οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
λδ) Όσπρια 
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Τα προς προμήθεια όσπρια πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα,. 
- Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής περιεκτικότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, 
ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, να μην προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα, με 
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
αα. Φασόλια ψιλά 
- Άριστη ποιότητα. 
- Να είναι φυσικά προϊόντα, βραστερότητας, γεύσης, φετινής σοδειάς, φυσιολογικού χρώματος, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ββ. Φασόλια γίγαντες 
- Άριστη ποιότητα, 
- Να είναι φυσικά προϊόντα, βραστερότητας, γεύσης, φετινής σοδειάς, φυσιολογικού χρώματος, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης  
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
γγ. Φακές ψιλές- χονδρές 
- Άριστη ποιότητα. 
- Να είναι φυσικά προϊόντα, βραστερότητας, γεύσης, φετινής σοδειάς, φυσιολογικού χρώματος, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
δδ. Ρεβίθια 
- Άριστη ποιότητα. 
- Να είναι φυσικά προϊόντα, αποφλοιωμένα, βραστερότητας, γεύσης, φετινής σοδειάς, 
φυσιολογικού χρώματος, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 
ομοιογενείς. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
λε) Πατατάκια 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 60 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
λστ) Πιπεριές κόκκινες κονσέρβα 
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- Άριστη ποιότητα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 5 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
λζ) Ρύζια (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο, νυχάκι) 
- Άριστη ποιότητα, να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής περιεκτικότητας, βραστερότητας και γεύσης, 
φετινής σοδειάς, ώριμα, να μην προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά, φυσιολογικού χρώματος, 
στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
απεντομωμένα, με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ ή 1 χλμ στην οποία να  
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
λη) Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου πραλίνα  
- Άριστη ποιότητα, χωρίς συντηρητικά και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 1 χλμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
λθ) Σοκολάτες 
- Άριστη ποιότητα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 70 γρμ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
μ) Τοματοχυμός και τοματοπολτός συμπυκνωμένος , τοματάκια αποφλοιωμένα  
- Άριστη ποιότητα, πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι, 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Τα αποφλοιωμένα τοματάκια να είναι προϊόν ολόκληρες τομάτες σε φυσική κατάσταση, 
αποφλοιωμένες σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες και να 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία 410 γρμ ή 500 γρμ στην 
οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
μα) Ταραμοσαλάτα 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
μβ) Τυροκαυτερή 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
μγ) Τυροσαλάτα 
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- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
μδ) Τυρί αλοιφή 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  
Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 200 γρ. στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
με) Τζατζίκι 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
μζ) Τσάι  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ ή 10 τεμ στην οποία να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
μστ) Τυριά 
αα. Τυρί φέτα 
- Άριστη ποιότητα, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα και να αναγράφονται στην συσκευασία 
οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης 
(ΠΟΠ), γ) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχομένου, ε) η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση. 
- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία πλαστικά, κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει 
άλμη ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σ’ αυτή.  
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, 
συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ββ. Γκούντα  
Προέλευσης Ε.Ε, αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις απαιτήσεις του Κέντρου. 
μζ) Τουρσί  
- Αρίστης ποιότητας, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία του 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα  
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
μη) Φρυγανιές 
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες (σίτο) και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 3 τεμ. βάρους 500 γρμ, ολόκληρες, χωρίς 
να είναι σπασμένες και στην οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία 
λήξης κατανάλωσης. 
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- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
μθ) Φρυγανιές τρiμμα  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες (σίτο) και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ, τριμμένες και στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ν) Χυμός λεμόνι 
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 0,37 λτρ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
να) Χαλβάς  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 2,5 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
νβ) Χαμομήλι  
- Άριστη ποιότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
νγ) Χυμοί φρούτων 
- Άριστη ποιότητα, πορτοκάλι ή ανάμεικτος, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης, να 
αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα 
αυτών των συστατικών και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε χάρτινη συσκευασία των 0,37 λτρ ή 1 λτρ στην οποία να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
νε) Ψωμί του τοστ 
- Άριστη ποιότητα, λευκό, χωρίς συντηρητικά και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε ειδική συσκευασία 700 γρμ στην οποία να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
2. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
Τα προς προμήθεια είδη αρτοποιείου πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
α) Ψωμί, κουλούρια, λαγάνες, γλώσσες, ψωμάκια: 
- Το ψωμί να είναι λευκό τύπου 70% σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Οι φραντζόλες να είναι ισοβαρείς και να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Να είναι καλά 
ζυμωμένο και ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία.  
- Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η 
έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15%. Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι 
ομοιογενές και ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ’ 
όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του  
μαγειρικού άλατος. Το ψωμί θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και να 
μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του ψωμιού θα γίνεται σε 
χάρτινες συσκευασίες μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής των τροφίμων.  
- Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για τη βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν 
ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων.    
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- Το ψωμί να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ. 
- Οι λαγάνες να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ ή 1 χλμ. 
- Τα κουλούρια να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 85 γρμ. 
- Τα ψωμάκια να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 100 γρμ.  
- Οι γλώσσες να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 150 γρμ.  
από το νόμο μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα 
απολυμαίνονται τακτικά. 
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
3. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  
Τα προς προμήθεια είδη ζαχαροπλαστείου πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, από αγνά υλικά και φρέσκα σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και  
τις εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα 
από μία ημέρα πριν την παράδοσή τους.  
- Η μεταφορά τους θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι 
απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
- Το υλικό συσκευασίας τους να πληροί τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών.  
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.  
α) Βασιλόπιτες 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, να είναι καλά 
ψημένες και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαραίτητα 
συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, οι λιπαρές ύλες, οι 
γλυκαντικές ύλες, η μαγιά και το αλεύρι.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
β) Τσουρέκια 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, να είναι καλά 
ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαραίτητα 
συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, οι λιπαρές ύλες, οι 
γλυκαντικές ύλες, η μαγιά και το αλεύρι.   
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
γ) Μελομακάρονα 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, να είναι καλά 
ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαραίτητα 
συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, οι λιπαρές ύλες, οι 
γλυκαντικές ύλες, η μαγιά και το αλεύρι.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
δ) Κουραμπιέδες 
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- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, να είναι καλά 
ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαραίτητα 
συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, οι λιπαρές ύλες, οι  
γλυκαντικές ύλες, η μαγιά και το αλεύρι.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ε) Κεράσματα 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, να είναι καλά 
ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία ανάλογα με την παραγγελία του Κέντρου. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
στ) Τούρτες γενεθλίων 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, και να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία ανάλογα με την παραγγελία του Κέντρου, 
στην οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ζ) Διάφορα γλυκά 
- Τα υλικά παρασκευής να είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία ανάλογα με την παραγγελία του Κέντρου, 
στην οποία να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
4. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ)  
Τα προς προμήθεια είδη κρεοπωλείου (κρέας νωπό) πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
α) Νωπά κρέατα (μόσχος, χοιρινό, λουκάνικο)  
- Άριστη ποιότητα, απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π το οποίο να βρίσκεται σε καλή 
θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. Η ποσότητά του να ανήκει στο 
ίδιο ζώο και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων.  
- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες.  
- Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 
κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες 
κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.  
- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας.  
- Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-
6% οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής και 
της σύστασης.  
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες  
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις  ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις  
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.   
β) Κιμάς μόσχου:  
- Άριστη ποιότητα, από νωπό κρέας μόσχου, μπούτι, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, το 
οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή.  
- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες. 
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- Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 
48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, 
να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
- Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών επίσης αποκλείονται οι μύες της 
κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα 
κρέατος αποξεσμένα από οστά.  
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις  ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις  
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.   
5. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ) 
Τα προς προμήθεια νωπά κοτόπουλα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό, λείο χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, 
σπασμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης, τύπου 65%, σφαγμένα 
να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι 
κομμένα 1 cm πάνω από τους ταρσούς. 
- Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη. 
- Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή 
ακαθαρσία. 
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 
- Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6). 
- Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Η μεταφορά τους στο Κέντρο θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία, καθαρά και απολυμασμένα και να 
πληρούν όλους τους όρους υγιεινής.  
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών.  
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.   
6. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) 
Τα προς προμήθεια είδη ιχθυοπωλείου (βακαλάος, καλαμαράκια, χταπόδι, σουπιές κ.λ.π) πρέπει να 
έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, καλά διατηρημένα, κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν 
ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά. 
- Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο 
αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης 
πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται στην Ελληνική η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς 
και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
- Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
- Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. 
- Η παράδοση από τον προμηθευτή του προϊόντος θα γίνεται σε συσκευασία κατάλληλη για 
τρόφιμα σφραγισμένη σε κατάσταση κατάψυξης στους -18% C. 
- Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα-ψυγεία σε θερμοκρασία -18% C, 
καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα. 
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
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χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
7. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ) 
Τα προς προμήθεια είδη ιχθυοπωλείου (γαύρος, κολιός, λαβράκι, μπακαλιαράκια, πέστροφες, 
σαρδέλες, σκουμπρί, τσιπούρα, μύδια κ.λ.π) πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα και πολύ φρέσκα. Το δέρμα θα είναι λείο, στιλπνό και σφριγηλό. Τα μάτια θα 
είναι γυαλιστερά. Τα εντόσθια θα έχουν ζωηρό κόκκινο χρώμα και δεν θα είναι λιωμένα. 
- Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
- Τα νωπά ψάρια κατά την παράδοση να έχουν απολεπιστεί, να έχουν αφαιρεθεί τα βράγχια και τα 
εντόσθια και να μην έχουν τεμαχιστεί. Τα καθαρισμένα νωπά ψάρια να έχουν ακέραιο το κεφάλι 
και τους οφθαλμούς. 
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
8. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  
Τα προς προμήθεια οπωροκηπευτικά είδη (νωπά λαχανικά και φρούτα) πρέπει να έχουν τις 
παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές. 
- Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς 
μαραμένα φύλλα. 
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι άριστης ποιότητας καθώς και ο τόπος 
παραγωγής. 
- Οι συσκευασίες των οπωροκηπευτικών ειδών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για 
τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες. 
- Να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι 
μεταλλαγμένα. 
- Να είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης από εταιρεία παραγωγής με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης. 
- Η μεταφορά των οπωροκηπευτικών ειδών (νωπά λαχανικά και φρούτα) θα γίνεται με καθαρά και 
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 
- Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.  
α) Αγγούρια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, πράσινα, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
β) Άνηθος 
Άριστη ποιότητα, φρέσκος, ώριμος, πράσινος και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
γ) Αρακάς  
Άριστη ποιότητα, φρέσκος, ώριμος, πράσινος και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
δ) Δυόσμος 
Άριστη ποιότητα, φρέσκος, ώριμος, πράσινος και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ε) Κρεμμύδια ξηρά  
Άριστη ποιότητα, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
στ) Κολοκυθάκια 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ζ) Καρότα  



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, γλυκά, τραγανά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
η) Κρεμμυδάκια 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, πράσινα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
θ) Λάχανα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, λευκά, σφιχτά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ι) Κουνουπίδια 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ια) Λεμόνια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ιβ) Μαρούλια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, πράσινα, κανονικού μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ιγ) Μαϊντανός 
Άριστη ποιότητα, φρέσκος , ώριμος, πράσινος και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ιδ) Μελιτζάνες 
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ιε) Μπρόκολα 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, πράσινα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ιστ) Πατάτες  
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
ιζ) Πιπεριές μακρουλές 
Άριστη ποιότητα, μακρουλές, φρέσκες, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
ιη) Πιπεριές στρογγυλές 
Άριστη ποιότητα, στρογγυλές, φρέσκες, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
ιθ) Παντζάρια 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κ) Σέλινο  
Άριστη ποιότητα, φρέσκο, ώριμο, πράσινο και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κα) Σκόρδα 
Άριστη ποιότητα, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κβ) Σπανάκι  
Άριστη ποιότητα, φρέσκο, πράσινο και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κγ) Τομάτες  
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
κδ) Αχλάδια-Μήλα  
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Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κε) Ακτινίδια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, πράσινα, ζουμερά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κστ) Κεράσια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, γλυκά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κζ) Μπανάνες  
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, ώριμες, γλυκές, κανονικού μεγέθους και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κη) Μανταρίνια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά και γλυκά, χωρίς σπόρους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
κθ) Νεκταρίνια-Ροδάκινα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
λ) Βερίκοκα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
λα) Πορτοκάλια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα, μετρίου μεγέθους 
και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές διατάξεις. 
λβ) Κάστανα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, τραγανά, γλυκά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
λγ) Πεπόνια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, κανονικού μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
λδ) Καρπούζια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
λε) Σταφύλια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, γλυκά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
λστ) Φράουλες  
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, ώριμες, γλυκές και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
9. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Τα προς προμήθεια ελαιόλαδο πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Στη συσκευασία να αναγράφεται « ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra) παρθένο ». 
- Να είναι οξύτητας 0,1-0,8 βαθμών. 
- Να είναι συσκευασμένα σε ανοξείδωτη συσκευασία 1 λτρ. ή 2 λτρ, στα οποία θα αναφέρεται η 
ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και διατήρησης. 
- Η μεταφορά του ελαιολάδου στις αποθήκες του Κέντρου να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα.  
-Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών. 
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται. 
Β. Οι ποσότητες των προς προμήθεια τροφίμων κατά κατηγορία είναι οι εξής: 
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1. Είδη παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα). 
 

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Αυγά Τεμάχιο 2.200 0,17 374,00 

2 Αλλαντικά, πάριζα σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 100 4,50 450,00 

3 Αρακάς κατεψυγμένος σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 85 2,00 170,00 

4 Ανάμεικτα λαχανικά 3 ειδ. κτψ σε 

συσκευασία 1 χλμ. 

 

Κιλό 20 

 

2,10 

 

42,00 

5 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία 

1χλμ. 

 

Κιλό 135 1,10 

 

148,50 

6 Αλεύρι νισεστέ σε συσκευασία ½ κιλού Κιλό 8 2,80 22,40 

7 Aλάτι ψιλό σε συσκευασία 750 γρμ. Τεμάχιο 60 0,60 36,00 

 

8 
Αλάτι μαγειρικό χοντρό σε συσκευασία 1 

χλμ. Τεμάχιο 

 

40 

 

0,45 

 

18,00 

9 Άνθος αραβοσίτου σε συσκευασία 80 γρμ. Τεμάχιο 120 0,80 96,00 

10 Αραβοσιτέλαιο σε συσκευασία 5 λτρ. Τεμάχιο 60 8,20 492,00 

11 Αμμωνία σε συσκευασία 30 γραμ. Τεμάχιο 10 0,30 3,00 

12 Βεγγέτα  σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 50 2,50 125,00 

13 Γαρύφαλλο σε συσκευασία 50 γραμ. Τεμάχιο 10 1,20 12,00 

14 Γάλα πλήρες ζαχαρούχο σε συσκ 440 γρμ. τεμ 20 1,20 24,00 
 

Τεμάχιο 20 1,20 24,00 

15 Γάλα πλήρες παστεριωμένο σε συσκ 440 
γρμ. 

 

Τεμάχιο 1400 

 

0,75 

 

1.050,00 

16 Γάλα παστεριωμένο σε συσκευασία 1 λτρ. Τεμάχιο 200 1,20 240,00 

17 Γκοφρέτα με επικάλ σοκολάτας σε συσκ 33γ  Τεμάχιο 300 0,45 135,00 

18 Γιαούρτι στραγγιστό σε συσκευασία 5 λτρ Τεμάχιο 20 13,80 276,00 

19 Γκούντα φραντζόλα 48% Ε.Ε. Τεμάχιο 130 5,48 712,40 

20 Δάφνη φύλλα σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 4 4,50 18,00 

21 Δημητριακά σε συσκευασία 375 γρμ. Τεμάχιο 220 3,50 770,00 

22 Δυόσμος σε συσκευασία 30 γρμ. Τεμάχιο 3 3,00 9,00 

23 Ελιές καλαμών σε δοχείο 5 χλμ-13 χλμ.  Κιλό 50 5,25 262,50 

24 Ζαμπόν (λάνσιον μητ) σε συσκευασία 200 

γρμ. 

 

Τεμάχιο 150 

 

1,15 

 

172,50 

25 Ζάχαρη σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 130 0,80 104,00 

26 Ζάχαρη άχνη σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 10 1,00 10,00 

27 Ζωμός κότας άνευ συντηρητικών  σε συσκ. 

12 τεμ.120 γρ. 

Τεμάχιο 

25 2,00 

50,00 

28 Ζωμός βοδινό άνευ συντηρητικών  σε συσκ. 

12 τεμ.120 γρ. 

Τεμάχιο 

25 2,00 

50,00 

29 Ινδοκάρυδο σε συσκευασία 150 γρ. Τεμάχιο 5 0,75 3,75 

30 Κύμινο σε συσκευασία 100 γρμ. Τεμάχιο 4 1,50 6,00 

31 Κακάο σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 10 6,00 60,00 
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32 Κουβερτούρα σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 8 7,60 60,80 

33 Κανέλλα τριμμένη σε συσκευασία 50 γρμ. Τεμάχιο 5 7,60 38,00 

34 Κασέρι πρόβειο. Κιλό 30 12,00 360,00 

35 Κορν φλάουρ σε συσκευασία 68 γρμ. Τεμάχιο 50 0,70 35,00 

36 Κέτσαπ σε συσκευασία 560 γρμ. Τεμάχιο 125 1,60 200,00 

37 Κρέμα γάλακτος σε συς.1 λίτ. Τεμάχιο 15 4,00 60,00 

38 Κρέμα σαντιγί συσκευασίας 250 γρ. Τεμάχιο 30 2,40 72,00 

39 Κριθαράκι μέτριο σε συσκ. 500 γρμ Τεμάχιο 130 0,80 104,00 

40 Κρουασάν ατομικό σε συσκευασία 100 γρμ. Τεμάχιο 300 0,40 120,00 

41 Μακαρόνια κοφτά σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 70 0,75 52,50 

 

42 

Μακαρόνια για παστίτσιο σε συσκευασία 

500 γρμ. 

Πακέτο 

30 0,75 

 

22,50 

 

43 

 

Μακαρόνια ψιλά Νο 6 σε συσκευασία 500 

γρμ. 

 
 

Πακέτο 160 0,75 

 

 

120,00 

44 Μακαρόνια στριφτά σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 20 0,75 15,00 

 

45 

Μακαρόνια φιογκάκια σε συσκευασία 500 

γρμ. 

 
Πακέτο 20 0,75 

 

15,00 

 

46 Μακαρόνια πένες σε συσκευασία 500 γρμ. 

Πακέτο 

20 0,75 

 

15,00 

47 Μακαρόνια κοχύλια σε συσκευασία 500 

γρμ. 

Πακέτο 

20 0,75 

15,00 

48 Μανιτάρια κονσέρβα σε συσκευασία 400 

γρμ. 

Τεμάχιο 

50 1,50 

75,00 

49 Μαρμελάδες διάφορες σε συσκευασία 450 

γρμ. 

 

Τεμάχιο 65 2,50 

 

162,50 

50 Μαργαρίνη τύπου βιτάμ σε συσκευασία 2 

χλμ. 

 

Τεμάχιο 100 

 

7,75 

 

775,00 

51 Μαγιονέζα σε συσκευασία 0,88 λτρ. Τεμάχιο 15 4,00 60,00 

52 Μουστάρδα σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 30 1,50 45,00 

53 Μοσχοκάρυδο σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 1 18,50 18,50 

54 Μπαχάρι σε συσκευασία 50 γρμ. Τεμάχιο 4 4,00 16,00 

55 Μαυροπίπερο σε συσκευασία 1 χλμ. Τεμάχιο 2 5,99 11,96 

56 Μπέκιν πάουντερ σε συσκευασία 3 τεμ των 

20 γρμ το καθένα. 

 

Πακέτο 40 0,95 

 

38,00 

57 Μέλι σε συσκ.900 γραμ. Κιλό 30 9,00 270,00 

58 Μπέικον σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 10 6,00 60,00 

59 Μπισκότα σε συσκευασία 3 τεμ των 75 γρμ 

το καθένα. 

 

Πακέτο 40 1,60 

 

64,00 

60 Μπισκότα γεμιστά σε συσκευασία των 85 

γρμ το καθένα. 

 

Τεμάχιο 200 0,65 

 

130,00 

61 Μπούκοβο σε συσκευασία 35 γραμ. Τεμάχιο 8 0,40 3,20 

62 Νερά εμφιαλωμένα Τεμάχιο 500 0,23 115,00 

63 Nιφάδες μαύρης σοκολάτας σε συσκευασία 

100 γρ. 

 

Τεμάχιο 20 1,40 

 

28,00 

64 Ξύδι σε συσκευασία 0,39 λτρ. Τεμάχιο 90 0,45 40,50 

65 Ξηροί καρποί φουντούκια Κιλό 6 13,00 78,00 
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66 Ξηροί καρποί φυστίκια Κιλό 8 5,00 40,00 

67 Ξηροί καρποί καρύδια Κιλό 8 12,00 96,00 

68 Πιπέρι κόκκινο σε συσκευασία 500 γρμ. Κιλό 5 11,00 55,00 

69 Πατατάκια σε συσκευασία 60 γρμ. Τεμάχιο 300 0,40 120,00 

70 Πιπεριές κόκκινες κονσέρβα σε συσκευασία 

5 χλμ. 

 

Τεμάχιο 5 8,00 

 

40,00 

71 Ρίγανη σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 2 11,00 22,00 

72 Ρεβύθια σε συσκευασία 500γρμ. ή 1 χλμ. Κιλό 10 2,50 25,00 

73 Ρύζι καρολίνα σε συσκευασία 500 γρμ. ή 1 

χλμ. 

 

Κιλό 105 1,60 

 

168,00 

74 Σιμιγδάλι χονδρό-ψιλό σε συσκευασία 500 

γρμ.  

 

Τεμάχιο 10 1,10 

 

11,00 

75 Σοκολάτες σε συσκευασία 30 γρμ.  Τεμάχιο 200 0,60 120,00 

76 Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου πραλίνα σε 

συσκευασία 1 χλμ. 

 

Τεμάχιο 200 4,60 

 

920,00 

77 Σπανάκι κατεψυγμένο σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 20 2,10 42,00 

78 Τουρσί σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 20 3,00 60,00 

79 Τοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος τύπου 

πουμαρό σε συσκευασία 500 γρμ. 

 

Τεμάχιο 350 0,80 

 

280,00 

80 Τοματάκι αποφλοιωμένο σε συσκευασία 410 

γρμ. 

 

Τεμάχιο 350 1,20 

 

420,00 

81 Τοματοπελτές σε συσκευασία 410 γρμ. Τεμάχιο 20 0,74 14,80 

82 Τρούφα σοκολάτας σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 10 4,30 43,00 

83 Τσάι βουνού σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 3 13,80 41,40 

84 Τσάι βουνού σε συσκευασία 10 τεμ. Τεμάχιο 20 2,80 56,00 

85 Τραχανάς σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 20 1,47 29,40 

86 Τυρί φέτα σε δοχείο 15 χλμ. (Π.Ο.Π)  Κιλό 240 6,50 1.560,00 

87 Τυρί αλοιφή σε συσκευασία 200 γρ. Τεμάχιο 15 2,80 42,00 

88 Φρυγανιά σε συσκευασία 3 τεμ βάρους 500 

γρμ. 

 
Πακέτο 20 1,60 

 

32,00 

89 Φρυγανιά τρίμμα σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 20 1,60 32,00 

90 Φιδές σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 20 0,71 14,20 

91 Φασόλια γίγαντες σε συσκευασία 500 γρμ. ή 

1 χλμ. 

 

Κιλό 30 5,50 

 

165,00 

92 Φασόλια μέτρια, ψιλά σε συσκευασία 500 

γρμ. ή 1 χλμ. 

 

Κιλό 20 5,30 

 

106,00 

93 Φακές σε συσκευασία 500γρμ. ή 1 χλμ. Κιλό 30 3,00 90,00 

94 Φασολάκια κτψ σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 95 2,00 190,00 

95 Φύλλα κρούστας 1 κιλού Κιλό 20 2,50 50,00 

96 Χαλβάς  διάφορες γεύσεις σε συσκευασία 

2,5 χλμ. (το τεμάχιο) 

 

τεμάχιο 10 10,00 

 

100,00 

97 Χαμομήλι σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 2 7,00 14,00 

98 Χυμός λεμονιού σε συσκευασία 0,37 λτρ. Τεμάχιο 120 0,50 60,00 

99 Χυμοί φρούτων διάφορες γεύσεις σε 

συσκευασία 0,37 λτρ. 

 

Τεμάχιο 300 0,50 

 

150,00 

100 Χυλοπίτες σε συσκευασία 450 γρμ. Πακέτο 50 1,60 80,00 

101 Χυμοί φρούτων διάφορες γεύσεις σε  120 1,20  
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συσκευασία 1 λτρ. Τεμάχιο 144,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    14.670,56 

 Φ.Π.Α 13%    1.907,17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    16.577,73 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    16.550,00 

 
 
 
 
 
 
 
Α/Α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

1 

Αναψυκτικά τύπου κόλα σε συσκευασία 1,5 

λτρ. 

 

Τεμάχιο 120 

 

1,48 

 

177,60 

 

2 

Αναψυκτικά τύπου sprite σε συσκευασία 1,5 

λτρ. 

 

Τεμάχιο 50 

 

1,48 

 

74,00 

 

3 

Βανίλια σκόνη σε συσκευασία 30 φιαλιδίων 

των 3 γρμ το καθένα. 

 

Πακέτο 3 

 

2,50 

 

7,50 

4 Ζελές σε συσκ.200 γραμ. Τεμάχιο 60 1,80 108,00 

4 Λεμονάδες σε συσκευασία 1,5 λτρ. Τεμάχιο 50 1,48 108,00 

5 Πορτοκαλάδες σε συσκευασία 1,5 λτρ. Τεμάχιο 110 1,48 162,80 

6 Σόδα φαγητού σε συσκευασία 200 γρμ.  Τεμάχιο 3 3,50 10,50 

7 Τζατζίκι σε συσκευασία 2,5 χλμ. Κιλό 25 12,00 300,00 

8 Ταραμοσαλάτα σε συσκευασία 2,5 χλμ.  Τεμάχιο 5 12,00 60,00 

9 Τυροκαυτερή σε συσκευασία 2,5 χλμ. Τεμάχιο 25 12,00 300,00 

10 Τυροσαλάτα σε συσκευασία 2,5 χλμ. Τεμάχιο 25 12,00 300,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    1.574,40 

 Φ.Π.Α 24%    377,86 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%    1.952,26 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    16.577,73 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 13%, 24%    2.285,03 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α    18.529,99 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    18.530,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



 2.Οπωροκηπευτικά είδη                                          
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Αγγουράκια. Τεμάχιο 300 0,44 132,00 

2 Άνιθος σε συσκευασία 450 γρ. Τεμάχιο 5 0,40 2,00 

3 Ακτινίδια.  Κιλό 20 1,76 35,20 

4 Αχλάδια. Κιλό 80 1,76 140,80 

5 Βερίκοκα. Κιλό 30 1,50 45,00 

6 Δαμάσκηνα. Κιλό 20 1,50 30,00 

7 Καρότα. Κιλό 50 1,10 55,00 

8 Καρπούζια. Κιλό 200 0,40 80,00 

9 Κάστανα. Κιλό 15 3,00 45,00 

10 Κεράσια. Κιλό 15 2,50 37,50 

11 Κολοκυθάκια. Κιλό 50 1,50 75,00 

12 Κουνουπίδια. Κιλό 15 1,50 22,50 

13 Κρεμμυδάκια φρέσκα. Τεμάχιο 10 0,80 8,00 

14 Κρεμμύδια. Κιλό 200 0,70 140,00 

15 Λάχανα. Κιλό 80 0,50 40,00 

16 Λεμόνια. Κιλό 10 2,00 20,00 

17 Μαϊντανός σε συσκευασία 450 γρ. Τεμάχιο 50 0,44 22,00 

18 Μανταρίνια. Κιλό 100 1,50 150,00 

19 Μαρούλια. Κιλό 50 1,60 80,00 

20 Μελιτζάνες. Κιλό 60 1,76 105,60 

21 Μήλα. Κιλό 150 1,20 180,00 

22 Μπανάνες. Κιλό 220 1,50 330,00 

23 Μπρόκολα. Κιλό 15 1,60 24,00 

24 Νεκταρίνια. Κιλό 50 1,60 80,00 

25 Παντζάρια. Κιλό 20 1,30 26,00 

26 Πατάτες εγχώριες. Κιλό 900 0,70 630,00 

27 Πεπόνια. Κιλό 80 1,20 96,00 

28 Πιπεριές για γέμισμα. Κιλό 40 1,60 84,00 

29 Πιπεριές μακρουλές. Κιλό 60 1,50 90,00 

30 Πορτοκάλια. Κιλό 150 1,30 195,00 

31 Ροδάκινα. Κιλό 60 1,50 90,00 

32 Σέλινος. Κιλό 6 2,00 12,00 

33 Σκόρδα. Κιλό 8 3,00 24,00 

34 Σπανάκια. Κιλό 50 1,60 80,00 

35 Σταφύλια. Κιλό 60 1,70 102,00 

36 Τομάτες.  Κιλό 220 1,50 330,00 

37 Φράουλες. Κιλό 30 2,50 75,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    3.693,60 

 Φ.Π.Α 13%    480,17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    4.173,77 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    4.174,00 
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3. Ελαιόλαδο                               

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε 

συσκευασία 1 λτρ ή 2 λτρ.  

 

Λίτρο 200 

 

6,00 

 

1.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    1.200,00 

 Φ.Π.Α 13%    156,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    1.356,00 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    1.356,00 
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4. Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα)                       
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Βακαλάος φιλέτο παστός.  Κιλό 6 6,50 39,00 

2 Βακαλάος φιλέτο κτψ σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 10 6,88 68,80 

3 Καλαμαράκια κτψ σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 30 6,00 180,00 

4 Χταπόδι κτψ σε συσκευασία 500 γρμ.ή 1 

χλμ. 

 

Κιλό 15 

 

12,00 

 

180,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    467,80 

 Φ.Π.Α 13%    60,81 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    528,61 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    527,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



5. Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά)                             
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Κολιοί. Κιλό 20 6,50 130,00 

2 Λαβράκια. Κιλό 20 7,50 150,00 

3 Πέστροφες. Κιλό 120 6,00 720,00 

4 Σαρδέλες. Κιλό 70 6,00 420,00 

5 Τσιπούρες. Κιλό 60 7,50 450,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    1.870,00 

 Φ.Π.Α 13%    243,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    2.113,10 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    2.113,00 
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6. Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά)                          
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Κοτόπουλα νωπά. Κιλό 120 2,80 336,00 

2 Μπούτια κοτόπουλου. Κιλό 80 2,93 234,40 

3 Φτερά κοτόπουλου. Κιλό 20 2,50 50,00 

4 Σνίτσελ κοτόπουλο. Κιλό 30 5,00 150,00 

5 Εξοχικό κοτόπουλο. Κιλό 20 6,00 120,00 

6 Κοτοσουβλάκια. Κιλό 20 5,00 100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    990,40 

 Φ.Π.Α 13%    128,75 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    1.119,15 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    1.119,00 
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7. Είδη κρεοπωλείου (κρέας νωπό)                                   
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Κρέας μοσχαρίσιο α/ο νωπό. Κιλό 100 7,00 700,00 

2 Κρέας χοιρινό α/ο νωπό. Κιλό 40 4,50 180,00 

3 Κρέας αρνίσιο μ/ο. Κιλό 10 7,00 70,00 

4 Κιμάς μοσχαρίσιος. Κιλό 160 7,50 1.200,00 

5 Κιμάς ανάμεικτος. Κιλό 5 6,50 32,50 

6 Λουκάνικα χωριάτικα. Κιλό 40 5,00 200,00 

7 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης. Κιλό 30 5,00 150,00 

8 Παϊδάκια χοιρινά. Κιλό 25 4,20 105,00 

9 Σουβλάκι χοιρινό. Κιλό 30 5,00 150,00 

10 Σνίτσελ χοιρινό. Κιλό 35 5,50 192,50 

11 Χοιρινή μπριζόλα. Κιλό 40 4,50 180,00 

12 Μοσχαρίσια μπριζόλα. Κιλό 5 7,00 35,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    3.195,00 

 Φ.Π.Α 13%    415,35 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    3.610,35 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    3.610,00 
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8. Είδη αρτοποιείου                                            
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Ψωμί τύπου 70% σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 2.050 1,57 3.218,00 

2 Κουλούρια σε συσκευασία 85 γρμ. Τεμάχιο 700 0,43 301,00 

3 Λαγάνες τύπου 70% σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 30 3,40 102,00 

4 Γλώσσες σε συσκευασία 150 γρμ. Τεμάχιο 100 0, 53 53,00 

5 Σάντουιτς σε συσκευασία 100 γρμ. Τεμάχιο 1.200 0, 43 516,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    4.190,00 

 Φ.Π.Α 13%    544,70 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    4.734,70 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    4.735,00 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



9. Είδη ζαχαροπλαστείου:                                   
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Βασιλόπιτα σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 10 6,16 61,60 

2 Γλυκά διάφορα. Τεμάχιο 200 1,61 322,00 

3 Κεράσματα. Κιλό 5 8,00 40,00 

4 Κουραμπιέδες σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 8 8,50 68,00 

5 Μελομακάρονα σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 8 8,50 68,00 

6 Τούρτα γενεθλίων.  Κιλό 5 10,33 51,65 

7 Τσουρέκι σε συσκευασία 500 γρμ. Κιλό 10 6,16 61,60 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    672,85 

 Φ.Π.Α 24%    161,48 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%    834,33 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    834,00 

 
Γ. Οι ποσότητες των προς προμήθεια τροφίμων δεν είναι δεσμευτικές και παρέχεται η δυνατότητα 
αποκλίσεων.  
 
 

Άρθρο 6 
Προσφορές 

1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 
αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.  
2. Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας. 
3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες ή για 
μεμονωμένες κατηγορίες τροφίμων.  
4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για 
κάθε κατηγορία στην οποία επιθυμούν να συμμετέχουν. 
5. Στις οικονομικές προσφορές για τις τμηματικές προμήθειες ειδών αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου 
και παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα) θα επισυνάπτονται οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί τους.  
6. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
7. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό 
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά ». Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη « Οικονομική προσφορά ». 
8. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
9. Οι προσφορές δεν θα έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Άρθρο 7 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι έγγραφες προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβληθούν σε 
κλειστό φάκελο με την ένδειξη « Προμήθεια  τροφίμων του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας κατά το 
έτος 2021 » στα γραφεία του Κέντρου, Μ. Αλεξάνδρου 86 και Σαγγαρίου 1, ΤΚ 531 00, Φλώρινα 
έως 04-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 
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Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής προς το Κέντρο, η οποία  
κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Κέντρο 
σύμφωνα με την αίτηση συμμετοχής του Παραρτήματος Γ. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 
Ο φάκελος της προσφοράς μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στα γραφεία του Κέντρου ή να αποσταλεί ταχυδρομικά, με 
συστημένη επιστολή ή courier ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση 
της ταχυδρομικής αποστολής, το Κέντρο ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο 
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες 
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, αφού απορριφθούν ως μη κανονικές από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του προσφέροντος διαγωνιζόμενου και να αναγράφει ευκρινώς τις ακόλουθες 
ενδείξεις: 
α) Τη λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ »,  
β) Τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ », 
γ) Την διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής « Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 86 και ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 1, 
ΦΛΩΡΙΝΑ, Τ.Κ. 531 00 », 
δ) Τον πλήρη τίτλο της προκήρυξης και τον αριθ. πρωτ. ….. αυτής, 
ε) Την ημερομηνία διενέργειας, 
στ) Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος, ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό 
τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). 

Άρθρο 8 
Διοικητικές προσφυγές-Ενστάσεις 

1. Οι ενστάσεις επιτρέπονται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή 
σε αυτόν και της νομιμότητας διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση και 
υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.  
Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και γνωμοδοτεί. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 
Κατά τα λοιπά για τους λόγους, την προθεσμία, το ύψος του παραβόλου και τη διαδικασία 
υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  
2. Οι ενστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις  της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων τίθενται υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις ενστάσεις και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις.  

Άρθρο 9 
Ποιότητα 

Η ποιότητα των χορηγουμένων ειδών θα είναι άριστη και της απόλυτης εκλογής του Κέντρου και 
σύμφωνη με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Άρθρο 10 
Προσφερόμενη τιμή 

1. Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα ορίζεται 
από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο των ειδών κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά 
νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), οπωροκηπευτικών ειδών 
και ελαιολάδου. 
2. Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο 
των ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), ζαχαροπλαστείου και αρτοποιείου.  
3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από το Φ.Π.Α για παράδοση των τροφίμων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 
προκήρυξη. 
4. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  (%) για είδη των οποίων οι τιμές είναι εκτός διατίμησης  
υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 
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ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά 
του. 
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

Άρθρο 11 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 
προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 
συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου, στις 04-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση, καταχώρηση και αξιολόγηση των προσφορών.   
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 07-12-2020, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ για να αξιολογήσει τις προσφορές του συνοπτικού διαγωνισμού.  
Οι προσφορές θα ισχύουν για είκοσι (20) ημέρες από την επόμενη της διαδικασίας για την 
απευθείας ανάθεση. Μείωση του ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) από τυχόν λάθη και 
παραλείψεις από την πλευρά του προμηθευτή δεν γίνονται αποδεκτές. 
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας προκήρυξης. 
Θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται προσφορές που: 
α) δεν δίνουν τιμή σε ευρώ ή είναι αόριστες ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
έκπτωση, 
β) περιέχουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής, 
γ) η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προκήρυξης, 
δ) δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης και 
ε) δεν υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά. 
Οι συμμετέχοντες προμηθευτές στον συνοπτικό διαγωνισμό δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά 
την αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών από τον επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως 
ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών. 
Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση 
εργασιών θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 12 
Κριτήρια ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 
προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 
συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση, καταχώρηση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών.   
2. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 
προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 
συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού.   
3. Κριτήριο κατακύρωσης για τις τμηματικές προμήθειες: 
α. Ειδών κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), 
ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου είναι το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησής τους όπως θα ορίζεται από 
το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας για το σύνολο της κάθε κατηγορίας και 
β. Ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), ζαχαροπλαστείου και αρτοποιείου είναι το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των 
ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), ζαχαροπλαστείου και αρτοποιείου, 
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4. Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των 
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της 
προκήρυξης. 
5. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ο τελικός προμηθευτής θα 
επιλεγεί με κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου. 
6. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση 
εργασιών θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού.  
8. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του, με βεβαίωση παραλαβής θα υποβάλει, σε 
σφραγισμένο  φάκελο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 
αα. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των όρων των σύμβασης: 
i. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους χιλίων εξακοσίων τριάντα 
(1.630,00) ευρώ,  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 
Φ.Π.Α θα καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας τροφίμων 
[ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), 
ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, 
οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου].   
ii. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους εκατό εξήντα (160,00) 
ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α θα 
καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου 
(κρέας νωπό).  
iii. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους πενήντα (50,00) ευρώ, 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α θα καταθέσει ο 
προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου  (πουλερικά 
νωπά).   
iv. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ενενήντα τεσσάρων 
(94,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α θα 
καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου 
(ψάρια νωπά). 
v. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους είκοσι τεσσάρων (24,00) 
ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α θα 
καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου 
(ψάρια κατεψυγμένα). 
vi. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους διακοσίων δέκα (210,00) 
ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α θα 
καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ειδών αρτοποιείου.  
vii. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους εκατό ογδόντα πέντε 
(185,00) ευρώ,  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π. θα 
καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας οπωροκηπευτικών 
ειδών. 
viii. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους οκτακοσίων  δεκατριών 
(813,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α 
θα καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ειδών 
παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα). 
ix. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους τριάντα τεσσάρων 
(34,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α θα 
καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ειδών 
ζαχαροπλαστείου. 
x. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους εξήντα (60,00) ευρώ, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α θα καταθέσει ο 
προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ελαιολάδου. 
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ββ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Η υποχρέωση αφορά: 
i. Τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), 
ii. Τους ομόρρυθμους εταίρους στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
iii. Τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.),  
iv. Τον πρόεδρο του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών,  
v. Κάθε μέλος στις περιπτώσεις ένωσης προμηθευτών-κοινοπραξίας και  
vi. Τους νόμιμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 
γγ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν  
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
δδ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι 
o οικονομικός φορέας κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ασφαλιστικά ενήμερος 
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προσωπικού και μη 
προσωπικού, τόσο κύριας όσο και επικουρικής. 
εε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 
στστ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
του οικονομικού φορέα σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
β) Οι αλλοδαποί να υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 80 
του Ν. 4412/2016.  
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  
δ) Οι συνεταιρισμοί θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το 
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.  
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών θα υποβάλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 
το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 
9. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 
προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 
συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 
προμηθευτή, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η προμήθεια. 
10. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για 
την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών θα 
συνεδριάσει στα γραφεία του Κέντρου κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την κατακύρωση ή μη της προμήθειας.   
11.  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την κατακύρωση ή μη της προμήθειας. 
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12. Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά τα 
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και 
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Άρθρο 13 
Παράδοση 

1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Κέντρο, όπου θα μεταφέρονται και θα προωθούνται στις 
αποθήκες με μέριμνα, δαπάνη και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή καθαρά και απολυμασμένα 
και σε ώρες που θα ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Κέντρου. 
Τα παραπάνω είδη θα παραδίδονται χωρίς απόβαρο και πάντοτε ύστερα από ζύγιση ή μέτρηση τους 
κατά τη συνήθη μετρική μονάδα του κάθε είδους (ειδικά για το λευκό ψωμί τύπου 70% ισχύει η 
παράδοση του μετά από ζύγιση, ένα (1) κιλό ακριβώς). 
2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται, από την τριμελή επιτροπή του Κέντρου. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη σε ποσότητες και ποιότητα που ορίζει με 
έγγραφη παραγγελία ή και τηλεφωνικά το Κέντρο μέσα σε τρεις (3) ημέρες κατ' ανώτατο όριο και 
την ίδια ημέρα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
3. Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εκτός 
από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας: πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, πολέμου ή εάν προσκομίσει 
βεβαίωση του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας περί 
έλλειψης του είδους στο ελεύθερο εμπόριο. 

Άρθρο 14 
Παραλαβή 

1. Η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών. 
2. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, της κατηγορίας, του είδους, της προέλευσης και κάθε άλλου 
χαρακτηριστικού γνωρίσματος είναι αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής που αποφασίζει για την 
παραλαβή ή την απόρριψη του είδους. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το είδος χωρίς το δικαίωμα διαιτησίας. Σε περίπτωση απόρριψης 
του είδους με πλειοψηφία της επιτροπής παραλαβής παρεμβαίνει ο Προϊστάμενος του Κέντρου που 
η γνώμη του είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή. Τα είδη που απορρίπτονται ο προμηθευτής τα 
παραλαμβάνει με δική του δαπάνη χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση από το Δημόσιο. 
3. Κατά την παράδοση των ειδών θα παρίσταται ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του που η 
ιδιότητα του θα είναι γνωστή στο Κέντρο και υποχρεούται να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα 
παραλαβής ή πρακτικά δειγματοληψιών που τυχόν θα γίνουν. Σε περίπτωση άρνησης του 
προμηθευτή  ή του αντιπροσώπου  του, υπογραφής πρωτοκόλλων, πρακτικών δειγματοληψιών και 
παραβάσεων, η άρνηση πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτά. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η 
χρονολογία, το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο στοιχείο που θα κρίνει απαραίτητο η επιτροπή 
παραλαβής. 
Πρέπει επίσης με την παραλαβή ή απόρριψη του είδους θα καλείται ο προμηθευτής ή ο 
αντιπρόσωπός του να σημειώσει τις αντιρρήσεις του και η επιτροπή μπορεί να γράψει τις 
αντιπαρατηρήσεις της. Η τυχόν μη τήρηση των παραπάνω είναι λόγος απαλλαγής του προμηθευτή 
για τυπικούς λόγους χωρίς άλλη εξέταση της ουσίας της παράβασης. Επίσης η μη υπογραφή από 
τον προμηθευτή του πρακτικού της παράβαση είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική αιτία για την 
επιβαλλόμενη σ' αυτόν ποινή. 
4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χαρακτηρίζει ακριβώς το είδος, την κατηγορία και την 
προέλευση και αυτά ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής με βάση τα δελτία παραγγελίας και 
υπογράφεται το πρακτικό παραλαβής ή απόρριψης. 
5. Ο προμηθευτής δεν έχει την ευχέρεια να αρνηθεί τη χορήγηση ειδών που παραγγέλθηκαν 
ισχυριζόμενος έλλειψη του είδους στην αγορά εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση του Τμήματος 
Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ή του Αστυνομικού Τμήματος 
Φλώρινας σχετικά με έλλειψη του είδους στην αγορά οπότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί  
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έγκαιρα το Κέντρο προκειμένου να είναι δυνατή η αλλαγή της παραγγελίας. 
6. Σε περίπτωση που δημιουργούνται αμφιβολίες στην επιτροπή παραλαβής για την ποιότητα, την 
κατηγορία ή τον τόπο προέλευσης των ειδών που προμηθεύεται έχει υποχρέωση να πάρει δείγματα 
αντιπροσωπευτικά παρουσία του προμηθευτή και να τα παραπέμψει για εξέταση στο Γ.Χ.Κ-
Παράρτημα Φλώρινας εφόσον βέβαια είναι της αρμοδιότητας του, για όλα τα λοιπά είδη να 
αποστέλλει τα δείγματα στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών, η οποία με παρουσία κτηνιάτρου 
θα αποφασίζει για την παραλαβή των ειδών ή όχι. Ειδικά για κρέατα, πουλερικά, αλλαντικά και 
ψάρια είναι αποφασιστική η γνώμη του κτηνιάτρου. 
Η ποσότητα που χρειάζεται για τη δειγματοληψία και τα έξοδα ανάλυσης βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί δειγματοληψία και υπάρχει διαφωνία μεταξύ προμηθευτή 
και επιτροπής παραλαβής τη διαφορά λύνει ο Προϊστάμενος του Κέντρου και σε δεύτερη φάση η 
Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών.  

Άρθρο 15 
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας: 
α) Τροφίμων [ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου 
(πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), αρτοποιείου, 
ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου] θα καταθέσει εγγυητική επιστολή  
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους χιλίων εξακοσίων  τριάντα  (1.630,00) ευρώ, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.   
β) Ειδών κρεοπωλείου (κρέας νωπό) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, ύψους εκατό εκατόν εξήντα (160,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.   
γ) Ειδών κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, ύψους πενήντα (50,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.   
δ) Ειδών ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, ύψους ενενήντα τεσσάρων (94,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 
ε) Ειδών ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, ύψους είκοσι τεσσάρων (24,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 
στ) Ειδών αρτοποιείου θα καταθέσει στο Κέντρο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, ύψους διακοσίων δέκα (210,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.  
ζ) Οπωροκηπευτικών ειδών θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, ύψους εκατό ογδόντα πέντε (185,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 
η) Ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, ύψους οκτακοσίων δεκατριών (813,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό  
5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 
θ) Ειδών ζαχαροπλαστείου θα καταθέσει στο Κέντρο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, ύψους τριάντα τεσσάρων (34,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 
ι) Ελαιολάδου θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους 
εξήντα (60,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Άρθρο 16 
Συμβάσεις 

1. Οι συμβάσεις τροποποιούνται όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε 
όμως, τροποποίηση των όρων των παρουσών συμβάσεων δύνανται να γίνουν μόνο εγγράφως και 
θα υπογράφονται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε 
τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 
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2. Η τροποποίηση των συμβάσεων κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, γίνεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
3. Οι συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται οι προμήθειες καταρτίζονται από το Κέντρο και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. 
4. Η ισχύς των συμβάσεων αρχίζει από της υπογραφής τους και λήγει στις 31-12-2021.  
5. Η ισχύς των συμβάσεων μπορεί να παραταθεί μέχρι 28-2-2022 με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με την προϋπόθεση να 
μην έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και τα ποσά των συμβάσεων μέσα στο έτος 2021 που έχουν 
υπογραφεί με τους προμηθευτές.  
6. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής προσωπικότητας του Κέντρου θα τροποποιηθεί η σύμβαση 
αζημίως για το Δημόσιο.    

Άρθρο 17 
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο εντός του συμβατικού 
χρόνου κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και του επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 18 
Τρόπος πληρωμής-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή 

1. Η πληρωμή των παραλαμβανομένων ποσοτήτων θα γίνεται από το Κέντρο με βάση την 
ισχύουσα τιμή την ημέρα παράδοσης που θα προκύπτει από το δελτίο αποστολής ή το δελτίο 
εισαγωγής του στην αποθήκη, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από 
την υποβολή του τιμολογίου, Δελτίου αποστολής-τιμολογίου από τον προμηθευτή. 
Τα τιμολόγια, Δελτία αποστολής-τιμολόγια θα θεωρούνται από το Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που ελέγχει το κανονικό της τιμής και την πιστή τήρηση των 
όρων της σύμβασης. 
2. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι κρατήσεις γίνονται στην τιμή χωρίς τον 
Φ.Π.Α. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) θα βαρύνει το Κέντρο. 

Άρθρο 19 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

α) Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Κέντρο, 
Δ/νση Μ. Αλεξάνδρου 86 και Σαγγαρίου 1, ΤΚ 531 00, τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50902, 
23853-50907, fax 23853-50901 και e-mail: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr.  
β) Αντίγραφο της προκήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενος ύστερα από αίτηση που θα 
υποβάλλεται στο Κέντρο.  
3. Η πίστωση για την προμήθεια τροφίμων του Κέντρου κατά το έτος 2021 θα δεσμευθεί κατά 
προτεραιότητα μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2021 του 
Κέντρου από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων.   
γ) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Παρδάλη Ιωάννη του Σωτηρίου 
να συντάξει περίληψη της προκήρυξης.   
δ) Η μόνιμη υπάλληλος Κελεσίδου Σοφία, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 
αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλληλο Ορνιθά Άννα, του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων να εκτελεί 
χρέη γραμματέα στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση 
εργασιών. 
ε) Ο μόνιμος υπάλληλος Σαρνατζίδης Γεώργιος του Χρήστου, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών με αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλληλο Ορνιθά Άννα, του κλάδου ΔΕ Βοηθών 
Νοσοκόμων να εκτελεί χρέη γραμματέα στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. 
7. Η απόφαση άμεσα να εκτελεστεί.  
8. Η απόφαση να αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και στο 
Διαύγεια. 
................................................................................................................................................................ 
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Τέλος, και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν συντάσσεται και 
υπογράφεται σύμφωνα με τον νόμο. 
 
Ο Πρόεδρος ΔΣ                               Οι Αντιπρόεδροι                  Τα μέλη 
(Τ.Υ.Σ.)       Ευθυμιάδης Χρήστος                  Μιχαηλίδης Νικόλαος 
Παρδάλης Ιωάννης              Νόνας Παναγιώτης                          Βράντση Πασχαλίνα 

           Σιδηροπούλου Αγνή                                                                                                             
    
                                                        Ακριβές απόσπασμα 
                                                        Φλώρινα, 19-11-2020 
                                                             Η γραμματέας 
 
                                                             Τσουμίτα Μαρία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων [είδη παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα)] 
          του Κέντρου κατά το έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Όλα τα είδη παντοπωλείου θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, θα 
είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και όλες οι βιομηχανίες, 
που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα θα εφαρμόζουν σύστημα HACCP και θα κατέχουν 
πιστοποιητικό ISO22000 ή παρόμοιο πιστοποιητικό και θα κατατεθούν. Σε όλες τις συσκευασίες 
τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά 
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά 
μέσα καθαρά και απολυμασμένα.  
Τα προς προμήθεια είδη παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα) θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
1. Αλάτι  
- Άριστη ποιότητα, ψιλό, προϊόν που προέρχεται είτε από την εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις 
αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατορυχείων, θα έχει λευκό χρώμα και το 
υδατικό του διάλυμα θα εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.   
- Θα παραδίδεται σε πλαστική συσκευασία 750 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
2. Αλάτι χοντρό  
- Άριστη ποιότητα, χοντρό, μαγειρικό, προϊόν που προέρχεται είτε από την εξάτμιση του 
θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατορυχείων, θα 
έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα θα εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και θα 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.   
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία  1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
3. Αλλαντικά  
Τα προς προμήθεια αλλαντικά (Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης, μπέικον, πάριζα, ζαμπόν χοιρινό-
ωμοπλάτη) θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, θα έχουν φυσιολογικό χρώμα, δεν θα παρουσιάζουν αλλοίωση και θα έχουν 
φυσιολογική μυρωδιά.  
- Οι πρώτες ύλες και οι ενδείξεις τους θα είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
- Θα παραδίδονται από τον προμηθευτή τα λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης σε συσκευασία 1 χλμ 
στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
 Θα παραδίδεται το μπέικον σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα παραδίδεται από τον προμηθευτή το πάριζα σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα  
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
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- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
4. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
- Άριστη ποιότητα, θα είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου τύπου 70%, βιομηχανικά καθαρισμένου 
από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε αεροστεγή συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
5. Αναψυκτικά (τύπου coca cola, τύπου sprite, λεμονάδα, πορτοκαλάδα). 
- Μη αλκοολούχα αναψυκτικά, σε συσκευασία πλαστική 1,5 λτρ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
6. Άνθος αραβοσίτου  
- Άριστη ποιότητα, σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλιας, βιομηχανικά καθαρισμένου από 
κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε χάρτινη συσκευασία 80 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
7. Αραβοσιτέλαο 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
- Θα παραδίδεται σε αεροστεγή συσκευασία 5 λτρ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα προέρχεται από συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα, ο παραγωγός θα διαθέτει σύστημα 
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, διακίνησης 
και εμπορίας. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
8. Αυγά   
- Θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 
- Η προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία 
συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 
προσκόμισης. 
- Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες 
σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 gr κατηγορία medium. Ο έλεγχος του 
βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από την επιτροπή 
παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα 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).  
9. Γάλα εβαπορέ  
- Γάλα αγελάδας πλήρες συμπυκνωμένο, άριστης ποιότητας. 
- Θα διατίθεται σε συσκευασία 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία, εύκολο άνοιγμα (easy open) και θα 
αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά, το βάρος και η ημερομηνία λήξης.  
- Η συσκευασία θα πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και 
ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
- Θα αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.  
- Θα είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία.  
- Θα διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.  
- Θα παράγεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
- Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του θα έχουν γίνει σύμφωνα με την  
οδηγία 02/46 ΕΕ. 
10. Γάλα φρέσκο  
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- Γάλα αγελάδας με λιπαρά 3,50%, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, με διάρκεια συντήρησης 
μέχρι επτά (7) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α). 
- Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη ή πλαστική φιάλη του 1 λίτρου, με βιδωτό πώμα και θα 
αναγράφονται σε εμφανές σημείο οι ενδείξεις « παστεριωμένο » και « γάλα », η ημερομηνία 
παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία 
συντήρησής του, η διάρκεια ζωής του σε ημέρες και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών 
συστατικών. 
- Η συσκευασία θα πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
- Θα είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία.  
- Θα διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.  
- Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με φορτηγό η ψυγείο σε θερμοκρασία 4 ή 6 βαθμών 
Κελσίου με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 
- Θα παράγεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
- Θα τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής που επιβάλλει τόσο 
ελληνική και η Κοινοτική νομοθεσία «Οδηγία 93/43/ΕΟΚ (HACCP)» ή νεότερη.  
11. Γιαούρτι με 2% λιπαρά  
- Άριστη ποιότητα, θα 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. 
- Θα παραδίδεται σε τυποποιημένη πλαστική συσκευασία 5 λτρ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
12. Γκοφρέτες  
- Άριστη ποιότητα και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 33 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
13. Δημητριακά  
- Τύπου κορν φλέϊκς, άριστη ποιότητα, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού, εμπλουτισμένα με 
βιταμίνες, σίδηρο κ.λ.π. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και θα πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδονται σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία 375 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
14. Ελιές  
- Τύπου Καλαμών, άριστη ποιότητα, υψηλή διατροφική αξία, χωρίς συντηρητικά σύμφωνα με τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.   
- Θα παραδίδονται σε τυποποιημένη συσκευασία 5 χλμ-13 χλμ με ελαιόλαδο, νερό, αλάτι και ξύδι, 
στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
15. Ζάχαρη 
- Άριστη ποιότητα, λευκή, κρυσταλλική και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε χάρτινη συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
16. Ζάχαρη άχνη  
- Άριστη ποιότητα, με πολύ λεπτούς κόκκους και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και  
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε νάϋλον συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
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- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
17. Ζυμαρικά  
Τα προς προμήθεια ζυμαρικά (κριθαράκι, μακαρόνια, κανελόνια, χυλοπίτες, φιδές, τραχανάς, 
λαζάνια, τορτελίνια κ.λ.π) θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόμενα εντός 
ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες και θα πληρούν  τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
18. Ζαμπόν κονσέρβα 
- Άριστη ποιότητα, θα παράγεται από χοιρινό κρέας και θα πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 200 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα είναι σε κονσέρβα με δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. 
19. Zελέ φρούτων 
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και  
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε τυποποιημένη συσκευασία 200 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
20. Κρουασάν 
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και   
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται από τον προμηθευτή σε αεροστεγείς συσκευασίες 100 γρμ στην οποία θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
21. Κακάο  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
22. Κατεψυγμένα λαχανικά. 
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, ανάμεικτα λαχανικά, σπανάκι, φασολάκια 
κ.λ.π) θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ινών και βραστερά κατά προτίμηση εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε, 
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως. 
- Θα έχουν ζωηρό φυσιολογικό 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 (Α΄) 
- Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-
ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.  
- Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και 
αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής,  
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
23. Κέτσαπ 
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- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 560 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
24. Μαργαρίνη τύπου βιτάμ 
- Άριστη ποιότητα, 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, εμπλουτισμένο με βιταμίνες, 
κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών, που συντηρείται στο ψυγείο 
και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε κεσέ 2 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης  
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
25. Μαρμελάδα  
- Άριστη ποιότητα, διάφορες γεύσεις από φρούτα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και θα πληροί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 450 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
26. Μέλι  
- Άριστη ποιότητα, θα προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι, δεν θα έχει αφαιρεθεί η γύρη ή 
άλλο ειδικό συστατικό και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Η συσκευασία θα είναι σε γυάλινα βάζα ή μεταλλικά κατάλληλα δοχεία 900 γρμ στα οποία θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
27. Μπαχαρικά, καρυκεύματα, είδη μαγειρικής κ.λ.π. 
Τα προς προμήθεια μπαχαρικά, καρυκεύματα, είδη μαγειρικής κ.λ.π θα έχουν τις παρακάτω  
προδιαγραφές: 
α. Βανίλια:  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 30 φιαλιδίων των 3 γρμ το καθένα στην οποία να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
β. Βεγγέτα  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
γ. Δάφνη:  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
δ. Δυόσμος  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
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- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 30 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ε. Ζωμός βοδινού τύπου knor  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1,2 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
στ. Ζωμός κότας τύπου knor  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1,2 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ζ. Κύμινο 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 50 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
η. Κανέλα σε σκόνη και ξύλο  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 50 γρμ ή 100 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
θ. Κουβερτούρα  
- Άριστη ποιότητα,  από τριμμένη σοκολάτα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ι. Κορν φλάουρ  
- Άριστη ποιότητα, αλεύρι καλαμποκιού, προϊόν άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από 
κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε τυποποιημένη συσκευασία 68 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, 
η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ια. Μοσχοκάρυδο  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιβ. Μπαχάρι 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 50 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση  
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
ιγ. Μπέικιν πάουντερ 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
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- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 3 τεμ των 20 γρμ το καθένα οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιδ. Μανιτάρια  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 400 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιε. Πιπέρι μαύρο 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιστ. Πιπέρι κόκκινο 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιζ. Ρίγανη 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιη. Σιμιγδάλι  
- Άριστη ποιότητα, από σκληρό σιτάρι και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά και η 
ημερομηνία λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
ιθ. Σόδα μαγειρικής 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 200 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
κ. Σαντιγί σε χάρτινη συσκευασία  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε χάρτινη συσκευασία 2 τεμ των 100 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
κα. Τρούφα σοκολάτας  
- Άριστη ποιότητα,  από τριμμένη σοκολάτα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση  
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
28. Μαγιονέζα  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
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- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 0,88 λτρ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
29. Μουστάρδα  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα σχίσματα ή ελαττώματα. 
30. Μπισκότα τύπου πτι μπερ:  
- Άριστη ποιότητα, αναλλοίωτα, χωρίς να έχουν σπάσει και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 3 τεμ των 75 γρμ το καθένα στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.   
31. Μπισκότα γεμιστά:  
- Άριστη ποιότητα, αναλλοίωτα, χωρίς να έχουν σπάσει και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία των 85 γρμ το καθένα στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.   
32. Νερό εμφιαλωμένο 
- Άριστη ποιότητα, να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και θα πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε πλαστικό μπουκάλι 0,5 λτρ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
33. Ξίδι  
- Άριστη ποιότητα, θα προέρχεται από σταφύλι, δεν θα είναι αναπλήρωμα ξυδιού (δεν θα περιέχει 
αλκοόλη) και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται από τον προμηθευτή σε πλαστική φιάλη 0,39 λτρ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
34. Όσπρια 
Τα προς προμήθεια όσπρια θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα,. 
- Θα είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής περιεκτικότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, 
ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα, με 
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο. 
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
α. Φασόλια ψιλά 
- Άριστη ποιότητα. 
- Θα είναι φυσικά προϊόντα, βραστερότητας, γεύσης, φετινής σοδειάς, φυσιολογικού χρώματος,  
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. 
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
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β. Φασόλια γίγαντες 
- Άριστη ποιότητα,. 
- Θα είναι φυσικά προϊόντα, βραστερότητας, γεύσης, φετινής σοδειάς, φυσιολογικού χρώματος, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. 
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης  
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
γ. Φακές ψιλές- χονδρές 
- Άριστη ποιότητα. 
- Θα είναι φυσικά προϊόντα, βραστερότητας, γεύσης, φετινής σοδειάς, φυσιολογικού χρώματος, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. 
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
δ. Ρεβίθια 
- Άριστη ποιότητα. 
- Θα είναι φυσικά προϊόντα, αποφλοιωμένα, βραστερότητας, γεύσης, φετινής σοδειάς, 
φυσιολογικού χρώματος, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 
ομοιογενείς. 
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ  ή 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
35. Πατατάκια 
- Άριστη ποιότητα και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 60 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
36. Πιπεριές κόκκινες κονσέρβα 
- Άριστη ποιότητα και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 5 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
37. Ρύζια (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο, νυχάκι) 
- Άριστη ποιότητα, θα είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής περιεκτικότητας, βραστερότητας και γεύσης, 
φετινής σοδειάς, ώριμα, δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά, φυσιολογικού χρώματος, 
στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα,  
απεντομωμένα, με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,  
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρμ ή 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Θα υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης  
τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
38. Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου πραλίνα  
- Άριστη ποιότητα, χωρίς συντηρητικά και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
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- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
39. Σοκολάτες 
- Άριστη ποιότητα και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία 70 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
40. Τοματοχυμός και τοματοπολτός συμπυκνωμένος , τοματάκια αποφλοιωμένα  
- Άριστη ποιότητα, πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι, 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Τα αποφλοιωμένα τοματάκια θα είναι προϊόν ολόκληρες τομάτες σε φυσική κατάσταση, 
αποφλοιωμένες σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες και θα 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία 410 γρμ ή 500 γρμ στην οποία θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
41. Ταραμοσαλάτα 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και θα πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
42. Τυροκαυτερή 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και θα πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
43. Τυροσαλάτα 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και θα πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
44. Τζατζίκι 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και θα πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  
Διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
45. Τσάι  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 1 χλμ ή 10 τεμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
46. Τυριά 
α. Τυρί φέτα 
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- Άριστη ποιότητα, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα και θα αναγράφονται στην συσκευασία 
οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης 
(ΠΟΠ), γ) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχομένου, ε) η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
- Θα διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και δεν θα έχει τρίμματα. 
- Θα είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση. 
- Η συσκευασία θα είναι σε δοχεία πλαστικά, κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, θα περιέχει 
άλμη ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σ’ αυτή.  
- Θα προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, 
συντήρηση και διακίνηση θα τηρεί τον κώδικα HACCP. 
- Δεν θα παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
β. Γκούντα  
Προέλευσης Ε.Ε, αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις απαιτήσεις του Κέντρου. 
47. Τουρσί  
- Αρίστης ποιότητας, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία του 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
48. Φρυγανιές 
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες (σίτο) και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 3 τεμ. βάρους 500 γρμ, ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες 
και στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης 
κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
49. Φρυγανιές τρiμμα  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες (σίτο) και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 500 γρμ, τριμμένες και στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
50. Χυμός λεμόνι 
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 0,37 λτρ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση  
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
51. Χαλβάς  
- Άριστη ποιότητα, από αγνές πρώτες ύλες και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 2,5 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
52. Χαμομήλι  
- Άριστη ποιότητα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
53. Χυμοί φρούτων 
- Άριστη ποιότητα, πορτοκάλι ή ανάμεικτος, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης, θα 
αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα 
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αυτών των συστατικών και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα παραδίδονται σε χάρτινη συσκευασία των 0,37 λτρ ή 1 λτρ στην οποία θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
54. Ψωμί του τοστ 
- Άριστη ποιότητα, λευκό, χωρίς συντηρητικά και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
- Θα παραδίδεται σε ειδική συσκευασία 700 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
 
 
 
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
 
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου) του Κέντρου κατά 
          το έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Τα προς προμήθεια είδη αρτοποιείου θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Ψωμί, κουλούρια, λαγάνες, γλώσσες, ψωμάκια: 
- Το ψωμί θα είναι λευκό τύπου 70% σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Οι φραντζόλες θα είναι ισοβαρείς και θα έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Θα είναι καλά 
ζυμωμένο και ψημένο και θα έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία.  
- Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η 
έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15%. Το ψήσιμο θα είναι ομοιογενές και θα 
ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα είναι ομοιογενής καθ’ όλη την επιφάνεια. Το 
μαγειρικό αλάτι δεν θα ξεπερνά το 1,5% και θα πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. 
Το ψωμί θα αποκτήσει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και θα μεταφέρεται όπως προβλέπουν 
οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του ψωμιού θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες μέσα σε 
πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων.  
- Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για τη βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν 
ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων.    
- Το ψωμί θα παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 1 χλμ.  
- Οι λαγάνες θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 500 γρμ ή 1 χλμ.  
- Τα κουλούρια θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 85 γρμ. 
- Τα ψωμάκια θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 100 γρμ.  
- Οι γλώσσες θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 150 γρμ.  
- Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το νόμο μεταφορικά 
μέσα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
                                                                                    
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (είδη ζαχαροπλαστείου) του Κέντρου 
          κατά το έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Τα προς προμήθεια είδη ζαχαροπλαστείου θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, από αγνά υλικά και φρέσκα σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από 
μία ημέρα πριν την παράδοσή τους.  
- Η μεταφορά τους θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι 
απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
- Το υλικό συσκευασίας τους θα πληροί τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών.    
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
1. Βασιλόπιτες 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, θα είναι καλά 
ψημένες και θα έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαραίτητα 
συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, οι λιπαρές ύλες, οι 
γλυκαντικές ύλες, η μαγιά και το αλεύρι.  
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
2. Τσουρέκια 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, θα είναι καλά 
ψημένα και θα έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαραίτητα 
συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, οι λιπαρές ύλες, οι 
γλυκαντικές ύλες, η μαγιά και το αλεύρι.   
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 500 γρμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
3. Μελομακάρονα 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, θα είναι καλά 
ψημένα και θα έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαραίτητα 
συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, οι λιπαρές ύλες, οι 
γλυκαντικές ύλες, η μαγιά και το αλεύρι.  
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
4. Κουραμπιέδες 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, θα είναι καλά 
ψημένοι και θα έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαραίτητα 
συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, οι λιπαρές ύλες, οι 
γλυκαντικές ύλες, η μαγιά και το αλεύρι.  
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- Θα παραδίδονται σε συσκευασία 1 χλμ στην οποία θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
5. Κεράσματα 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, θα είναι καλά 
ψημένα και θα έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία ανάλογα με την παραγγελία του Κέντρου. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
6. Τούρτες γενεθλίων 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά, και θα πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία ανάλογα με την παραγγελία του Κέντρου, στην οποία θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
7. Διάφορα γλυκά 
- Τα υλικά παρασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκα, χωρίς συντηρητικά και θα πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Θα παραδίδονται σε συσκευασία ανάλογα με την παραγγελία του Κέντρου, στην οποία θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 
- Η συσκευασία δεν θα φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
 
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων [είδη κρεοπωλείου (κρέας νωπό)] του 
          Κέντρου κατά το έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Τα προς προμήθεια είδη κρεοπωλείου (κρέας νωπό) θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
1. Νωπά κρέατα (μόσχος, χοιρινό, λουκάνικο)  
- Άριστη ποιότητα, απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π το οποίο θα βρίσκεται σε καλή 
θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. Η ποσότητά του θα ανήκει στο 
ίδιο ζώο και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων.  
- Η ηλικία του ζώου δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες.  
- Θα είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, θα προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 
κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, θα έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει σφραγίδες 
κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.  
- Θα έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας.  
- Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του δεν θα παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6% 
οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής και της 
σύστασης.  
- Η συντήρηση και η διακίνηση θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες  
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις  ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις  
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
2. Κιμάς μόσχου:  
- Άριστη ποιότητα, από νωπό κρέας μόσχου, μπούτι, θα είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, το 
οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή.  
- Η ηλικία του ζώου δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες..  
- Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα, το οποίο είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 48 ώρες έως 6 
ημέρες, θα προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, θα έχει υποστεί 
κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
- Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών επίσης αποκλείονται οι μύες της 
κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα 
κρέατος αποξεσμένα από οστά.  
- Η συντήρηση και η διακίνηση θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις  ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις  
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
 
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων [είδη κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά)] 
          του Κέντρου κατά το έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Τα προς προμήθεια νωπά κοτόπουλα θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό, λείο χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, 
σπασμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης, τύπου 65%, σφαγμένα 
θα έχουν υποστεί αφαίμαξη, θα είναι πλήρως αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι 
κομμένα 1 cm πάνω από τους ταρσούς. 
- Το βάρος θα κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και θα είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη. 
- Θα είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή 
ακαθαρσία. 
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο θα αντικαταστήσω 
όλα τα κοτόπουλα. 
- Θα υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6). 
- Θα προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Η μεταφορά τους στο Κέντρο θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία, καθαρά και απολυμασμένα και θα 
πληρούν όλους τους όρους υγιεινής.  
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών.  
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
 
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
 
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων [είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια 
           κατεψυγμένα)] του Κέντρου κατά το έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Τα προς προμήθεια είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα) θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα, καλά διατηρημένα, κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, δεν θα έχουν 
ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά. 
- Ο τεμαχισμός και η συσκευασία θα γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό 
λειτουργίας. Τα παραπάνω θα αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα 
πακέτα θα αναγράφεται στην Ελληνική η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
- Δεν θα έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
- Κατά την απόψυξη θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. 
- Η παράδοση θα γίνεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα σφραγισμένη σε κατάσταση 
κατάψυξης στους -18% C. 
- Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα-ψυγεία σε θερμοκρασία -18% C, 
καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα.  
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
 
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
 
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων [είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά)] 
           του Κέντρου κατά το έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Τα προς προμήθεια είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά) θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα και πολύ φρέσκα. Το δέρμα θα είναι λείο, στιλπνό και σφριγηλό. Τα μάτια θα 
είναι γυαλιστερά. Τα εντόσθια θα έχουν ζωηρό κόκκινο χρώμα και δεν θα είναι λιωμένα. 
- Δεν θα έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
- Τα νωπά ψάρια κατά την παράδοση θα έχουν απολεπιστεί, θα έχουν αφαιρεθεί τα βράγχια και τα 
εντόσθια και δεν θα έχουν τεμαχιστεί. Τα καθαρισμένα νωπά ψάρια θα έχουν ακέραιο το κεφάλι 
και τους οφθαλμούς. 
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
 
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
 
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (οπωροκηπευτικά είδη) του Κέντρου 
           κατά το έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Τα προς προμήθεια οπωροκηπευτικά είδη (νωπά λαχανικά και φρούτα) θα έχουν τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 
- Άριστη ποιότητα και θα ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές. 
- Δεν θα είναι χτυπημένα, δεν θα εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
- Θα είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
- Θα είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς 
μαραμένα φύλλα. 
- Στα συνοδευτικά δελτία θα αναγράφεται ότι είναι άριστης ποιότητας καθώς και ο τόπος 
παραγωγής. 
- Οι συσκευασίες των οπωροκηπευτικών ειδών θα είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για 
τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες. 
- Θα είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και δεν θα είναι 
μεταλλαγμένα. 
- Θα είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης από εταιρεία παραγωγής με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης. 
- Η μεταφορά των οπωροκηπευτικών ειδών (νωπά λαχανικά και φρούτα) θα γίνεται με καθαρά και 
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. 
- Διαθέτω σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.  
1. Αγγούρια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, πράσινα, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
2. Άνηθος 
Άριστη ποιότητα, φρέσκος, ώριμος, πράσινος και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
3. Αρακάς  
Άριστη ποιότητα, φρέσκος, ώριμος, πράσινος και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
4. Δυόσμος 
Άριστη ποιότητα, φρέσκος, ώριμος, πράσινος και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
5. Κρεμμύδια ξηρά  
Άριστη ποιότητα, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών  
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
6. Κολοκυθάκια 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
7. Καρότα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, γλυκά, τραγανά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
8. Κρεμμυδάκια 
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Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, πράσινα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
9. Λάχανα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, λευκά, σφιχτά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
10. Κουνουπίδια 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
11. Λεμόνια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
12. Μαρούλια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, πράσινα, κανονικού μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
13. Μαϊντανός 
Άριστη ποιότητα, φρέσκος , ώριμος, πράσινος και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
14. Μελιτζάνες 
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
15. Μπρόκολα 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, πράσινα και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
16. Πατάτες  
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
17. Πιπεριές μακρουλές 
Άριστη ποιότητα, μακρουλές, φρέσκες, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
18. Πιπεριές στρογγυλές 
Άριστη ποιότητα, στρογγυλές, φρέσκες, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
19. Παντζάρια 
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
20. Σέλινο  
Άριστη ποιότητα, φρέσκο, ώριμο, πράσινο και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
21. Σκόρδα 
Άριστη ποιότητα, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
22. Σπανάκι  
Άριστη ποιότητα, φρέσκο, πράσινο και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
23. Τομάτες  
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
24. Αχλάδια-Μήλα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
25. Ακτινίδια  
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Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, πράσινα, ζουμερά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
26. Κεράσια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, γλυκά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
27. Μπανάνες  
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, ώριμες, γλυκές, κανονικού μεγέθους και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
28. Μανταρίνια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά και γλυκά, χωρίς σπόρους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
29. Νεκταρίνια-Ροδάκινα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
30. Βερίκοκα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
31. Πορτοκάλια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα, μετρίου μεγέθους 
και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές διατάξεις. 
32. Κάστανα  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, τραγανά, γλυκά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
33. Πεπόνια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, κανονικού μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
34. Καρπούζια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους και να πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
35. Σταφύλια  
Άριστη ποιότητα, φρέσκα, ώριμα, γλυκά και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
36. Φράουλες  
Άριστη ποιότητα, φρέσκες, ώριμες, γλυκές και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
 
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Προς: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
 
 
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (ελαιολάδου) του Κέντρου κατά το 
          έτος 2021. 
 
Απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού: 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. 
Το προς προμήθεια ελαιόλαδο θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Στη συσκευασία θα αναγράφεται « ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra) παρθένο ».  
- Θα είναι οξύτητας 0,1-0,8 βαθμών. 
- Θα είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτη συσκευασία 1 λτρ. ή 2 λτρ, στην οποία θα αναφέρεται η 
ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και διατήρησης. 
- Η μεταφορά του ελαιολάδου στις αποθήκες του Κέντρου θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα.  
-Διαθέτω σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 
                                                                                                       Φλώρινα …..-…..-2020 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 
 
 
                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/E-MAIL  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Α.Δ.Τ (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

1. Είδη παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα) 

 

Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού (συνημμένος) για το σύνολο της προμήθειας ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα) 

του Κέντρου κατά το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) προκήρυξη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικά:   

 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ-  
ΔΩΝ.  

    1 Είδη παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα)  

 
 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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1. Είδη παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα). 
 

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Αυγά Τεμάχιο 2.200 0,17 374,00 

2 Αλλαντικά, πάριζα σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 100 4,50 450,00 

3 Αρακάς κατεψυγμένος σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 85 2,00 170,00 

4 Ανάμεικτα λαχανικά 3 ειδ. κτψ σε 

συσκευασία 1 χλμ. 

 

Κιλό 20 

 

2,10 

 

42,00 

5 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία 

1χλμ. 

 

Κιλό 135 1,10 

 

148,50 

6 Αλεύρι νισεστέ σε συσκευασία ½ κιλού Κιλό 8 2,80 22,40 

7 Aλάτι ψιλό σε συσκευασία 750 γρμ. Τεμάχιο 60 0,60 36,00 

 

8 
Αλάτι μαγειρικό χοντρό σε συσκευασία 1 

χλμ. Τεμάχιο 

 

40 

 

0,45 

 

18,00 

9 Άνθος αραβοσίτου σε συσκευασία 80 γρμ. Τεμάχιο 120 0,80 96,00 

10 Αραβοσιτέλαιο σε συσκευασία 5 λτρ. Τεμάχιο 60 8,20 492,00 

11 Αμμωνία σε συσκευασία 30 γραμ. Τεμάχιο 10 0,30 3,00 

12 Βεγγέτα  σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 50 2,50 125,00 

13 Γαρύφαλλο σε συσκευασία 50 γραμ. Τεμάχιο 10 1,20 12,00 

14 Γάλα πλήρες ζαχαρούχο σε συσκ 440 γρμ. τεμ 20 1,20 24,00 
 

Τεμάχιο 20 1,20 24,00 

15 Γάλα πλήρες παστεριωμένο σε συσκ 440 
γρμ. 

 

Τεμάχιο 1400 

 

0,75 

 

1.050,00 

16 Γάλα παστεριωμένο σε συσκευασία 1 λτρ. Τεμάχιο 200 1,20 240,00 

17 Γκοφρέτα με επικάλ σοκολάτας σε συσκ 33γ  Τεμάχιο 300 0,45 135,00 

18 Γιαούρτι στραγγιστό σε συσκευασία 5 λτρ Τεμάχιο 20 13,80 276,00 

19 Γκούντα φραντζόλα 48% Ε.Ε. Τεμάχιο 130 5,48 712,40 

20 Δάφνη φύλλα σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 4 4,50 18,00 

21 Δημητριακά σε συσκευασία 375 γρμ. Τεμάχιο 220 3,50 770,00 

22 Δυόσμος σε συσκευασία 30 γρμ. Τεμάχιο 3 3,00 9,00 

23 Ελιές καλαμών σε δοχείο 5 χλμ-13 χλμ.  Κιλό 50 5,25 262,50 

24 Ζαμπόν (λάνσιον μητ) σε συσκευασία 200 

γρμ. 

 

Τεμάχιο 150 

 

1,15 

 

172,50 

25 Ζάχαρη σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 130 0,80 104,00 

26 Ζάχαρη άχνη σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 10 1,00 10,00 

27 Ζωμός κότας άνευ συντηρητικών  σε συσκ. 

12 τεμ.120 γρ. 

Τεμάχιο 

25 2,00 

50,00 

28 Ζωμός βοδινό άνευ συντηρητικών  σε συσκ. 

12 τεμ.120 γρ. 

Τεμάχιο 

25 2,00 

50,00 

29 Ινδοκάρυδο σε συσκευασία 150 γρ. Τεμάχιο 5 0,75 3,75 

30 Κύμινο σε συσκευασία 100 γρμ. Τεμάχιο 4 1,50 6,00 

31 Κακάο σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 10 6,00 60,00 
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32 Κουβερτούρα σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 8 7,60 60,80 

33 Κανέλλα τριμμένη σε συσκευασία 50 γρμ. Τεμάχιο 5 7,60 38,00 

34 Κασέρι πρόβειο. Κιλό 30 12,00 360,00 

35 Κορν φλάουρ σε συσκευασία 68 γρμ. Τεμάχιο 50 0,70 35,00 

36 Κέτσαπ σε συσκευασία 560 γρμ. Τεμάχιο 125 1,60 200,00 

37 Κρέμα γάλακτος σε συς.1 λίτ. Τεμάχιο 15 4,00 60,00 

38 Κρέμα σαντιγί συσκευασίας 250 γρ. Τεμάχιο 30 2,40 72,00 

39 Κριθαράκι μέτριο σε συσκ. 500 γρμ Τεμάχιο 130 0,80 104,00 

40 Κρουασάν ατομικό σε συσκευασία 100 γρμ. Τεμάχιο 300 0,40 120,00 

41 Μακαρόνια κοφτά σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 70 0,75 52,50 

 

42 

Μακαρόνια για παστίτσιο σε συσκευασία 

500 γρμ. 

Πακέτο 

30 0,75 

 

22,50 

 

43 

 

Μακαρόνια ψιλά Νο 6 σε συσκευασία 500 

γρμ. 

 
 

Πακέτο 160 0,75 

 

 

120,00 

44 Μακαρόνια στριφτά σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 20 0,75 15,00 

 

45 

Μακαρόνια φιογκάκια σε συσκευασία 500 

γρμ. 

 
Πακέτο 20 0,75 

 

15,00 

 

46 Μακαρόνια πένες σε συσκευασία 500 γρμ. 

Πακέτο 

20 0,75 

 

15,00 

47 Μακαρόνια κοχύλια σε συσκευασία 500 

γρμ. 

Πακέτο 

20 0,75 

15,00 

48 Μανιτάρια κονσέρβα σε συσκευασία 400 

γρμ. 

Τεμάχιο 

50 1,50 

75,00 

49 Μαρμελάδες διάφορες σε συσκευασία 450 

γρμ. 

 

Τεμάχιο 65 2,50 

 

162,50 

50 Μαργαρίνη τύπου βιτάμ σε συσκευασία 2 

χλμ. 

 

Τεμάχιο 100 

 

7,75 

 

775,00 

51 Μαγιονέζα σε συσκευασία 0,88 λτρ. Τεμάχιο 15 4,00 60,00 

52 Μουστάρδα σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 30 1,50 45,00 

53 Μοσχοκάρυδο σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 1 18,50 18,50 

54 Μπαχάρι σε συσκευασία 50 γρμ. Τεμάχιο 4 4,00 16,00 

55 Μαυροπίπερο σε συσκευασία 1 χλμ. Τεμάχιο 2 5,99 11,96 

56 Μπέκιν πάουντερ σε συσκευασία 3 τεμ των 

20 γρμ το καθένα. 

 

Πακέτο 40 0,95 

 

38,00 

57 Μέλι σε συσκ.900 γραμ. Κιλό 30 9,00 270,00 

58 Μπέικον σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 10 6,00 60,00 

59 Μπισκότα σε συσκευασία 3 τεμ των 75 γρμ 

το καθένα. 

 

Πακέτο 40 1,60 

 

64,00 

60 Μπισκότα γεμιστά σε συσκευασία των 85 

γρμ το καθένα. 

 

Τεμάχιο 200 0,65 

 

130,00 

61 Μπούκοβο σε συσκευασία 35 γραμ. Τεμάχιο 8 0,40 3,20 

62 Νερά εμφιαλωμένα Τεμάχιο 500 0,23 115,00 

63 Nιφάδες μαύρης σοκολάτας σε συσκευασία 

100 γρ. 

 

Τεμάχιο 20 1,40 

 

28,00 

64 Ξύδι σε συσκευασία 0,39 λτρ. Τεμάχιο 90 0,45 40,50 
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65 Ξηροί καρποί φουντούκια Κιλό 6 13,00 78,00 

66 Ξηροί καρποί φυστίκια Κιλό 8 5,00 40,00 

67 Ξηροί καρποί καρύδια Κιλό 8 12,00 96,00 

68 Πιπέρι κόκκινο σε συσκευασία 500 γρμ. Κιλό 5 11,00 55,00 

69 Πατατάκια σε συσκευασία 60 γρμ. Τεμάχιο 300 0,40 120,00 

70 Πιπεριές κόκκινες κονσέρβα σε συσκευασία 

5 χλμ. 

 

Τεμάχιο 5 8,00 

 

40,00 

71 Ρίγανη σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 2 11,00 22,00 

72 Ρεβύθια σε συσκευασία 500γρμ. ή 1 χλμ. Κιλό 10 2,50 25,00 

73 Ρύζι καρολίνα σε συσκευασία 500 γρμ. ή 1 

χλμ. 

 

Κιλό 105 1,60 

 

168,00 

74 Σιμιγδάλι χονδρό-ψιλό σε συσκευασία 500 

γρμ.  

 

Τεμάχιο 10 1,10 

 

11,00 

75 Σοκολάτες σε συσκευασία 30 γρμ.  Τεμάχιο 200 0,60 120,00 

76 Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου πραλίνα σε 

συσκευασία 1 χλμ. 

 

Τεμάχιο 200 4,60 

 

920,00 

77 Σπανάκι κατεψυγμένο σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 20 2,10 42,00 

78 Τουρσί σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 20 3,00 60,00 

79 Τοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος τύπου 

πουμαρό σε συσκευασία 500 γρμ. 

 

Τεμάχιο 350 0,80 

 

280,00 

80 Τοματάκι αποφλοιωμένο σε συσκευασία 410 

γρμ. 

 

Τεμάχιο 350 1,20 

 

420,00 

81 Τοματοπελτές σε συσκευασία 410 γρμ. Τεμάχιο 20 0,74 14,80 

82 Τρούφα σοκολάτας σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 10 4,30 43,00 

83 Τσάι βουνού σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 3 13,80 41,40 

84 Τσάι βουνού σε συσκευασία 10 τεμ. Τεμάχιο 20 2,80 56,00 

85 Τραχανάς σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 20 1,47 29,40 

86 Τυρί φέτα σε δοχείο 15 χλμ. (Π.Ο.Π)  Κιλό 240 6,50 1.560,00 

87 Τυρί αλοιφή σε συσκευασία 200 γρ. Τεμάχιο 15 2,80 42,00 

88 Φρυγανιά σε συσκευασία 3 τεμ βάρους 500 

γρμ. 

 
Πακέτο 20 1,60 

 

32,00 

89 Φρυγανιά τρίμμα σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 20 1,60 32,00 

90 Φιδές σε συσκευασία 500 γρμ. Πακέτο 20 0,71 14,20 

91 Φασόλια γίγαντες σε συσκευασία 500 γρμ. ή 

1 χλμ. 

 

Κιλό 30 5,50 

 

165,00 

92 Φασόλια μέτρια, ψιλά σε συσκευασία 500 

γρμ. ή 1 χλμ. 

 

Κιλό 20 5,30 

 

106,00 

93 Φακές σε συσκευασία 500γρμ. ή 1 χλμ. Κιλό 30 3,00 90,00 

94 Φασολάκια κτψ σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 95 2,00 190,00 

95 Φύλλα κρούστας 1 κιλού Κιλό 20 2,50 50,00 

96 Χαλβάς  διάφορες γεύσεις σε συσκευασία 

2,5 χλμ. (το τεμάχιο) 

 

τεμάχιο 10 10,00 

 

100,00 

97 Χαμομήλι σε συσκευασία 500 γρμ. Τεμάχιο 2 7,00 14,00 

98 Χυμός λεμονιού σε συσκευασία 0,37 λτρ. Τεμάχιο 120 0,50 60,00 

99 Χυμοί φρούτων διάφορες γεύσεις σε 

συσκευασία 0,37 λτρ. 

 

Τεμάχιο 300 0,50 

 

150,00 
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100 Χυλοπίτες σε συσκευασία 450 γρμ. Πακέτο 50 1,60 80,00 

101 Χυμοί φρούτων διάφορες γεύσεις σε 

συσκευασία 1 λτρ. 

 

Τεμάχιο 120 1,20 

 

144,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    14.670,56 

 Φ.Π.Α 13%    1.907,17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    16.577,73 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    16.550,00 

 
 
 
 
 
 
 
Α/Α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

1 

Αναψυκτικά τύπου κόλα σε συσκευασία 1,5 

λτρ. 

 

Τεμάχιο 120 

 

1,48 

 

177,60 

 

2 

Αναψυκτικά τύπου sprite σε συσκευασία 1,5 

λτρ. 

 

Τεμάχιο 50 

 

1,48 

 

74,00 

 

3 

Βανίλια σκόνη σε συσκευασία 30 φιαλιδίων 

των 3 γρμ το καθένα. 

 

Πακέτο 3 

 

2,50 

 

7,50 

4 Ζελές σε συσκ.200 γραμ. Τεμάχιο 60 1,80 108,00 

4 Λεμονάδες σε συσκευασία 1,5 λτρ. Τεμάχιο 50 1,48 108,00 

5 Πορτοκαλάδες σε συσκευασία 1,5 λτρ. Τεμάχιο 110 1,48 162,80 

6 Σόδα φαγητού σε συσκευασία 200 γρμ.  Τεμάχιο 3 3,50 10,50 

7 Τζατζίκι σε συσκευασία 2,5 χλμ. Κιλό 25 12,00 300,00 

8 Ταραμοσαλάτα σε συσκευασία 2,5 χλμ.  Τεμάχιο 5 12,00 60,00 

9 Τυροκαυτερή σε συσκευασία 2,5 χλμ. Τεμάχιο 25 12,00 300,00 

10 Τυροσαλάτα σε συσκευασία 2,5 χλμ. Τεμάχιο 25 12,00 300,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    1.574,40 

 Φ.Π.Α 24%    377,86 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%    1.952,26 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    16.577,73 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 13%, 24%    2.285,03 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α    18.529,99 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    18.530,00 
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 Είδη αρτοποιείου. 

 

Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού (συνημμένος) για το σύνολο της προμήθειας ειδών αρτοποιείου του Κέντρου κατά 

το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) προκήρυξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αναλυτικά:   

 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ-  
ΔΩΝ.  

    1 Είδη αρτοποιείου  

 
 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 
Είδη αρτοποιείου                                            

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Ψωμί τύπου 70% σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 2.050 1,57 3.218,00 

2 Κουλούρια σε συσκευασία 85 γρμ. Τεμάχιο 700 0,43 301,00 

3 Λαγάνες τύπου 70% σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 30 3,40 102,00 

4 Γλώσσες σε συσκευασία 150 γρμ. Τεμάχιο 100 0, 53 53,00 

5 Σάντουιτς σε συσκευασία 100 γρμ. Τεμάχιο 1.200 0, 43 516,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    4.190,50 

 Φ.Π.Α 13%    544,77 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    4.735,27 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    4.735,00 
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Είδη ζαχαροπλαστείου. 

 

Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού (συνημμένος) για το σύνολο της προμήθειας ειδών ζαχαροπλαστείου του Κέντρου 

κατά το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/18-11-2020 (Θέμα 1ο) προκήρυξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αναλυτικά:   

 
 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ-  
ΔΩΝ.  

    1 Είδη ζαχαροπλαστείου  

 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Βασιλόπιτα σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 10 6,16 61,60 

2 Γλυκά διάφορα. Τεμάχιο 200 1,61 322,00 

3 Κεράσματα. Κιλό 5 8,00 40,00 

4 Κουραμπιέδες σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 8 8,50 68,00 

5 Μελομακάρονα σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 8 8,50 68,00 

6 Τούρτα γενεθλίων.  Κιλό 5 10,33 51,65 

7 Τσουρέκι σε συσκευασία 500 γρμ. Κιλό 10 6,16 61,60 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    672,85 

 Φ.Π.Α 24%    161,48 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%    834,33 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    834,00 
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4. Είδη κρεοπωλείου (κρέας νωπό). 

 

Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  στην μέση λιανική τιμή πώλησης 

όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου (κρέας 

νωπό) του Κέντρου κατά το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29-18-11-2020 (Θέμα 1ο) 

προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικά:   

 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ-  
ΔΩΝ.  

    1 Είδη κρεοπωλείου (κρέας νωπό)  

 
 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ). 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 
 

 

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Κρέας μοσχαρίσιο α/ο νωπό. Κιλό 100 7,00 700,00 

2 Κρέας χοιρινό α/ο νωπό. Κιλό 40 4,50 180,00 

3 Κρέας αρνίσιο μ/ο. Κιλό 10 7,00 70,00 

4 Κιμάς μοσχαρίσιος. Κιλό 160 7,50 1.200,00 

5 Κιμάς ανάμεικτος. Κιλό 5 6,50 32,50 

6 Λουκάνικα χωριάτικα. Κιλό 40 5,00 200,00 

7 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης. Κιλό 30 5,00 150,00 

8 Παϊδάκια χοιρινά. Κιλό 25 4,20 105,00 

9 Σουβλάκι χοιρινό. Κιλό 30 5,00 150,00 

10 Σνίτσελ χοιρινό. Κιλό 35 5,50 192,50 

11 Χοιρινή μπριζόλα. Κιλό 40 4,50 180,00 

12 Μοσχαρίσια μπριζόλα. Κιλό 5 7,00 35,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    3.195,00 

 Φ.Π.Α 13%    415,35 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    3.610,35 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    3.610,00 
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5. Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά). 

 

Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  στην μέση λιανική τιμή πώλησης 

όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου (πουλερικά 

νωπά) του Κέντρου κατά το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 

προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικά:   

 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ-  
ΔΩΝ.  

    1 Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά)  

 
 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



 
 
 
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά)        
                   

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Κοτόπουλα νωπά. Κιλό 120 2,80 336,00 

2 Μπούτια κοτόπουλου. Κιλό 80 2,93 234,40 

3 Φτερά κοτόπουλου. Κιλό 20 2,50 50,00 

4 Σνίτσελ κοτόπουλο. Κιλό 30 5,00 150,00 

5 Εξοχικό κοτόπουλο. Κιλό 20 6,00 120,00 

6 Κοτοσουβλάκια. Κιλό 20 5,00 100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    990,40 

 Φ.Π.Α 13%    128,75 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    1.119,15 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    1.119,00 
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6. Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα). 

 

Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  στην μέση λιανική τιμή πώλησης 

όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου (ψάρια 

κατεψυγμένα) του Κέντρου κατά το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 

προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικά:   

 
 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕ- 
ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

    1 Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα).  

 
 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα)                       

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Βακαλάος φιλέτο παστός.  Κιλό 6 6,50 39,00 

2 Βακαλάος φιλέτο κτψ σε συσκευασία 1 χλμ.  Κιλό 10 6,88 68,80 

3 Καλαμαράκια κτψ σε συσκευασία 1 χλμ. Κιλό 30 6,00 180,00 

4 Χταπόδι κτψ σε συσκευασία 500 γρμ.ή 1 

χλμ. 

 

Κιλό 15 

 

12,00 

 

180,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    467,80 

 Φ.Π.Α 13%    60,81 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    528,61 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    527,00 
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7. Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά). 

 

Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  στην μέση λιανική τιμή πώλησης 

όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου (ψάρια 

νωπά) του Κέντρου κατά το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 

προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικά:   

 
 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕ- 
ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

    1 Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά).  

 
 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά)                             

 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Κολιοί. Κιλό 20 6,50 130,00 

2 Λαβράκια. Κιλό 20 7,50 150,00 

3 Πέστροφες. Κιλό 120 6,00 720,00 

4 Σαρδέλες. Κιλό 70 6,00 420,00 

5 Τσιπούρες. Κιλό 60 7,50 450,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    1.870,00 

 Φ.Π.Α 13%    243,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    2.113,10 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    2.113,00 
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8. Οπωροκηπευτικά είδη. 
 

Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  στην μέση λιανική τιμή πώλησης 

όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο της προμήθειας οπωροκηπευτικών ειδών του 

Κέντρου κατά το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) προκήρυξη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικά:   

 
 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕ- 
ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

    1 Οπωροκηπευτικά είδη.  

 
 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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9. Ελαιόλαδο. 
 
 
Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προσφέρω ή η εταιρεία ……………………………..………………………. προσφέρει ποσοστό 

έκπτωσης ……………………………… επί τοις εκατό (……..%)  στην μέση λιανική τιμή πώλησης 

όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την προμήθεια ελαιολάδου του Κέντρου κατά το έτος 2021 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αναλυτικά:   

 
 
Α/Α 

 
 
               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ-  
ΔΩΝ.  

    1 Ελαιόλαδο  

 
 
                                                                                                        ….  ΠΡΟΣΦΕΡ……… 
 

                                                                                                         (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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3. Ελαιόλαδο                               
 

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε 

συσκευασία 1 λτρ ή 2 λτρ.  

 

Λίτρο 200 

 

6,00 

 

1.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    1.200,00 

 Φ.Π.Α 13%    156,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 13%    1.356,00 

 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.    1.356,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
Επωνυμία εταιρείας: 
 
Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Fax, E-mail:  
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
             Μ. Αλεξάνδρου 86 
             531 00  Φλώρινα 

 
 
 
Θέμα: Υποβολή προσφοράς σχετικά με την υπ’ αριθ.  29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) προκήρυξη του 
           Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. 
 
 
            Σας υποβάλλουμε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς με σκοπό τη συμμετοχή του φορέα μας 
στην διαδικασία για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων [ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), 
κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), 
ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και 
ελαιολάδου] του Κέντρου κατά το έτος 2021 αναφορικά με την υπ’ αριθ. 29/18-11-2020 (Θέμα 1ο) 
προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας 
στην ανωτέρω διαδικασία.   
                                                                                                                 Ο/Η Αιτ……… 
 
 
 
                                                                                                        (σφραγίδα και υπογραφή) 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Σφραγισμένος φάκελος προσφοράς. 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221640] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μ. Αλεξάνδρου 86/Φλώρινα/531 00] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κελεσίδου Σοφία/Ναούμ Χρήστος] 
- Τηλέφωνο: [23853-50907/23853-50908] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [kpmaf@otenet.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kkppdm.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [Προμήθεια τροφίμων CPV 15000000-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221640] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 
Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xix; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



10 
 

[..........……] 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

[] Ναι [] Όχι 
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αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 ή ενότητες Α έωςΌσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 
Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 

σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 

ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
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ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου 

για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. 

Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 

μέτρων που λήφθηκαν.  



ΑΔΑ: ΡΙ7Β469ΗΜΦ-ΜΡΦ



16 
 

                                                                                                                                                                  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 

κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  

                                                                                                              Φλώρινα ......../......../2020 

                                                                                                                       .......  δηλ......... 

                                                                                                                  Σφραγίδα-Υπογραφή 
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