
 

 

 

 

 

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς 

αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις 

προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα 

ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής 

και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήµων κρατικών 

φορέων τροφίµων.  

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής 

και να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των 

αρχών HACCP σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης. 

3. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει κάθε ποσότητα τρόφιμου που 

προµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των 

ακατάλληλων τροφίµων και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των 

ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.  

4. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων προκλήθηκαν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προµηθευτής υποχρεούνται να 

αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα 

ακατάλληλα τρόφιµα. 

5. Η παράδοση των τροφίµων θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του 

µεταφορικά µέσα , τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα , 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 

6. Η παραλαβή των προσφερόμενων ειδών θα πραγματοποιείται από τον αρμόδιο 

υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει  το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα 

ελέγχει εάν η παράδοση των προϊόντων  έγινε σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης. 

7. Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι τυποποιημένα, σφραγισμένα και σε άριστη 

κατάσταση. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις η δε 

σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων. Ο χρόνος 

βιωσιμότητας των προσφερόμενων προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης να 

είναι τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα της 

παράδοσης. 

8. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Συγκεκριμένα:  

 Στα κρέατα δεν θα περιλαμβάνεται χοιρινό σε καμία περίπτωση.Το κρέας και ο 
κιμάς να είναι άνευ οστών, Α΄ ποιότητας, κρέας νωπό, κιμάς νωπός. 

 Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο Α΄ ποιότητας, μέρος φιλέτου του ψαριού ή 
φρέσκο ολόκληρο ψάρι 



 Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α΄ ποιότητας, χωρίς εντόσθια και να περιέχει μόνο 
στήθος ή μπούτι. 

  Όσα είδη είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα θα  
έχουν την κατάλληλη σήμανση (ημερομηνία παραγωγής/λήξης).Τα ζυμαρικά και 
το ρύζι να είναι Α’ ποιότητας. 

9. ΚΡΕΑΣ: Το κρέας να είναι νωπό, να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που 
λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό 
έλεγχο και τα κρέατα να προέρχονται από ζώα ποιοτικής κατάταξης . Τα κρέατα να 
προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με 
εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκ. Ο αμνός να έχει επιφανειακό λίπος πάχους όχι 
μεγαλύτερο των 6χλστ. Η μέτρηση θα γίνεται στην περιοχή του ισχίου του στέρνου 
και στην έσω επιφάνεια του μηρού. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας 
προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο 
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και 
να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι 
μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λαπά 
και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο 
μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος θα έχουν κωδικό αριθμό 
κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους 
αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 

10. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Τα αλλαντικά καθώς και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις τους να είναι 
σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες 
τον ανάδοχο μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό 
αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες 
ορθής πρακτικής υγιεινής. Στη χρήση αλλαντικών απαγορεύεται το χοιρινό. 

11. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας, της εποχής και θα 
πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων 
ελαττωματικών. Για τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες 
από μια σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. Οι συσκευασίες 
των οπωρολαχανικών να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη 
του αναδόχου. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

12. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ. 65%): Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να 
έχουν σφαχτεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα 
λειτουργούντα πτηνοσφαγεία. Θα πρέπει επίσης να έχουν ανεπτυγμένο μυϊκό 
σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό, ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και 
άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν 
κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα θα πρέπει 
να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και 
ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου 
του πτηνοσφαγείου. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις. Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες 
διατάξεις. Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού 
κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), 
σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής 
υγιεινής. 

13. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ή ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες θα 
έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή 
θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Τα 
προμηθευόμενα κατεψυγμένα ψάρια ή θαλασσινά (σουπιές, καλαμαράκια, 



χταπόδια) πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά και να μην παρουσιάζουν σημεία 
αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής και γενικά να πληρούν τις 
εκάστοτε περί προϊόντων ισχύουσες διατάξεις. 

14. ΑΥΓΑ: Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι 
άνω των 53γρ. (μέγεθος Μ). Επιπλέον να υποβληθεί από τον ανάδοχο απόφαση της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας για έγκριση λειτουργίας του 
κέντρου τους προμηθευτές αυγών. 

15. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ: Τα προμηθευμένα είδη πρέπει να πληρούν 
τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ Α’ 85) 
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΣΤ.8.και να 
προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 
δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και την μεταφορά. Το παστεριωμένο 
γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε 
υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15’’ ή 
ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποίει 
διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη 
ισοδυνάμου αποτελέσματος. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παρουσιάζει 
αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη 
δοκιμασία υπεροξειδάσης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου 
γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης υπό την 
προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως υψηλής παστερίωσης. 
Αμέσως μετά από την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε 
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ο στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται 
και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του 
παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και 
της ημερομηνίας παστερίωσης.  Στην συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται 
έντυπη η ημερομηνία της παστεριώσεως. Το παστεριωμένο γάλα μπορεί να είναι 
περιεκτικότητας 0% ή 1,5% ή 3,5% σε λιπαρά κατά την κρίση της ΑΡΣΙΣ. Τα κουτιά 
πρέπει να παραδίδονται στο ξενώνα σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να 
έχουν χειρολαβές ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις. Οι συσκευασίες 
(κιβώτια) πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή. Η μεταφορά να γίνεται με 
αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως και να φέρουν την σχετική άδεια της 
κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

16. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ, 2% ΚΑΙ 4% ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ: Να έχει περιεκτικότητα 
σε λίπος 2% ΚΑΙ 4% σε συσκευασία 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι να 
πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται σε 
εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να έχουν κωδικό 
αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να διατηρούν φακέλους αυτοελέγχου και 
κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 

17. ΑΡΤΟΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα 
πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ν.3526/09-02-07 καθώς και τις 
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Τα αρτίδια πρέπει να είναι βάρους 70-
90γρ. και να φέρονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος πλαστικής 
ατομικής συσκευασίας. 

18. ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Τα είδη γαλακτοκομίας (τυρί προδιαγραφές Π.Ο.Π., κασέρι 
προδιαγραφές Π.Ο.Π., κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π.) θα πρέπει να έχουν 
υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές 
οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για 
φέτα και τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να πληρούν τις 



προϋποθέσεις του Ν.4056/2012, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό 
αριθμό Ε.Ε.), HACCP ή να τηρούν φακέλους 
αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά 
να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, και 
στην προσφορά να δηλώνεται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από 
μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης και 
εφαρμόζει σύστημα HACCP. Το τηγμένο τυρί να είναι σε συσκευασία 8 τεμαχίων 
βάρους 17,5 γρ. έκαστο. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί 
τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 

19. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ – ΜΕΛΙ: Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με 
σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος 
είδους που θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο γραφείο της ΑΡΣΙΣ, και σε συσκευασία 
των 20 γρ. ζελέ. Γενικά η μαρμελάδα και το μέλι που χορηγούνται να πληρούν τις 
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. 

20. ΚΟΜΠΟΣΤΑ: Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με 
ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Γενικά η προμηθευόμενη κομπόστα να πληροί τις 
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

21. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά τους 
που θα χρησιµοποιούνται για την Παρασκευή του προς προµήθεια συσσιτίου. 
Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 124 της αρ. 
15523/31-08-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-2006). Συγκεκριµένα: Πρόκειται 
αποκλειστικά για: Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας 
κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µη µηχανικές µεθόδους, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.Ελαιόλαδο παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο 
ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µη µηχανικές 
µεθόδους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  Ελαιόλαδο που αποτελείται από 
εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις.   

22. Οι τεχνικές προδιαγραφές των επι μέρους προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με 

τον κατωτέρω Πίνακα. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ 
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ -ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

kg 
70 kg NAI   

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  

kg 
360 kg NAI   

ΚΙΜΑΣ 100% ΜΟΣΧΑΡΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

kg 
84kg NAI   

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 100% 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ 

kg 
28 kg NAI   

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

kg 
84 kg NAI   

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΕ 

ΦΕΤΕΣ ΝΩΠΟ 

kg 
3 kg NAI   



ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 
kg 

18 kg NAI   

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 
kg 

18 kg NAI   

ΗΛΙΕΛΑΙΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 2LT ΕΩΣ 

5LT 

lt 144lt NAI   

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ  2LTΕΩΣ 

5LT 

lt 10lt NAI   

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

500grΕΩΣ 2kg 

 

kg 
80 kg NAI   

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

500gr ΕΩΣ 6kg 

 

kg 
54 kg NAI   

ΑΛΑΤΙ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 200gr 

ΕΩΣ 1kg 

kg 24 kg NAI   

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,50gr 

ΕΩΣ 1kg 

kg  1 kg NAI   

ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΑΠΟ 0,50gr 

ΕΩΣ500gr 

 

gr 

500gr 

 
NAI   

ΠΙΠΕΡΙ ΤΣΙΛΙ ΚΑΥΤΕΡΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,50gr 

ΕΩΣ 500gr 

 

gr 
500gr NAI   

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,50gr 

ΕΩΣ 500gr 

 

gr 
500gr NAI   

ΚΑΡΥ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

0,50grΕΩΣ 500gr 

 

gr 
500gr NAI   

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,50gr 

ΕΩΣ 500gr 

 

gr 
500gr NAI   

ΒΑΝΙΛΙΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,50gr 

ΕΩΣ 300gr 

 

gr 
300gr NAI   

ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

0,50 gr ΕΩΣ 1kg 

kg 
2 kg NAI   

ΚΑΝΕΛΑ STICKS 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,50gr 

ΕΩΣ 500gr 

 

gr 
500 gr NAI   



ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,50gr 

ΕΩΣ 300gr 

 

gr 
300 gr NAI   

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΩΣ 50gr 

 

gr 
50gr NAI   

ΜΠΕΪΚΙΝΠΑΟΥΝΤΕΡ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,60gr 

ΕΩΣ 500gr 

 

gr 
500 gr NAI   

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 

6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 112συσκ. NAI   

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 

Νο 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 84συσκ. NAI   

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 1kg 

kg 28 kg NAI   

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 2kg 

kg 168 kg NAI   

ΡΕΒΥΘΙΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

500gr ΕΩΣ 1Kg 

kg 35 kg NAI   

ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 2kg 

kg 35 kg NAI   

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 2kg 

 

kg 
35 kg NAI   

ΦΑΒΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 2kg 

 

kg 
35 kg NAI   

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 1kg 

 

kg 
20 kg NAI   

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 1kg 

 

kg 
56 kg NAI   

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 1kg ΕΩΣ 

2kg 

kg 56 kg NAI   

ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΩ 

ΤΜΧ ΟΧΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

1260 ΤΜΧ ΟΧΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
NAI   

ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ  

ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1Kg 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 140συσκ. NAI   



ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 5kg 

kg 110kg NAI   

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΕΔΕΣΜΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 5kg 

kg 15kg NAI   

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΕΣ 3,5% 1lt 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 560συσκ. NAI   

ΠΙΚΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

500grΕΩΣ 5kg 
kg 5 kg NAI   

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

410gr(περίπου) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

410gr(περίπου) 
56συσκ. NAI   

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 397gr 

(περίπου) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

397gr 
42ΣΥΣΚ. NAI   

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,500 lt 

ΕΩΣ 1 lt 

lt 12lt NAI   

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΖΩΪΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 1lt 
lt 12lt NAI   

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 0,500lt 

ΕΩΣ5lt 

lt 10lt NAI   

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΠΟ 1LT ΕΩΣ 5lt 
lt 10lt NAI   

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 1kg 

kg 4,5 kg NAI   

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 

(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 250 ΕΩΣ 

1kg 

kg 4kg NAI   

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ gr ΕΩΣ  

1Kg 

kg 1kg NAI   

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700gr 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA 

700gr 
42συσκ. NAI   

ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΑ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

300grΕΩΣ 5kg 

kg 10 kg NAI   

ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 5 kgΕΩΣ 

25kg 

kg 75 kg NAI   



ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500 gr 

ΕΩΣ 1 kg 

kg 

2 kg NAI   

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠΚΟΡΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 1 kg 

kg 

10 kg NAI   

ΦΕΤΑ ΤΡΙΜΜΑ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

500grΕΩΣ 2kg 

kg 

9 kg NAI   

ΚΑΡΥΔΙ ΨΥΧΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 500gr 

ΕΩΣ 1kg 

kg 

1 kg NAI   

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 1.5lt 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6ΤΜΧ 
28συσκ. NAI   

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 

0,500ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500συσκ. NAI   

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΠΟΤΟ 

ΤΥΠΟΥ COLA 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6ΤΜΧ 
140συσκ. NAI   

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 

ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

200GR 

ΠΕΡΙΠΟΥ 

50συσκ. NAI   

ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ 1,5gr 
ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ 

1,5gr 
5500φακελάκια NAI   

ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΑΠΟ 

1ltEΩΣ 4lt 
lt 4lt NAI   

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
Kg 310 kg NAI   

ΚΙΜΑΣ 100% ΜΟΣΧΑΡΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
Kg 78 kg NAI   

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 100% ΜΟΣΧΑΡΙ 

ΝΩΠΟ 
Kg 39 kg NAI   

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΦΙΛΕΤΟ 
Kg 30 kg NAI   

ΓΚΟΥΝΤΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200grκαι άνω  
Kg 22 kg NAI   

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200grκαι άνω 
Kg 26 kg NAI   



ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

2lt έως 5lt 
lt 100 lt NAI   

ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  200gr και 

άνω 
kg 12kg NAI   

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

από 0.50gr έως 1kg 
Kg 1 kg NAI   

ΚΑΡΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑαπό 0.50gr 

έως 1kg 
Kg 1 kg NAI   

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

από 0.50gr έως 1kg 
Kg 1 kg NAI   

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 78ΣΥΣΚ. NAI   

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

από 2kg και άνω 
Kg 117kg NAI   

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

από 2kg και άνω 
Kg 39 kg NAI   

ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΠΟ 10 ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΕΜΑΓΙΑ 

(ΑΥΓΑ) 

624ΤΜΧ(ΟΧΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) 
NAI   

ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 

ΛΕΥΚΗΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ από 1Kg 

έως 2Kg 

kg 40kg NAI   

ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩς 500gr 
kg 32kg NAI   

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΕΣ  1lt 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1lt 
156ΣΥΣΚ. NAI   

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 

500grKAIANΩ 

Kg 4kg NAI   

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

700gr 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

700gr 
78ΣΥΣΚ. NAI   

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250grκαι άνω 
kg 10kg NAI   

 

Βεβαιώνω ότι :  

Η  προσφορά μου ισχύει μέχρι τις 31/12/2016, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 2 της 

παρούσας. 

Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα και θα αντικαταστήσω 

άμεσα είδη που βρεθούν κατά την  παράδοσή τους φθαρμένα, ελαττωματικά και γενικώς μη 

ανταποκρινόμενα στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 

Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές για τις προς προμήθεια 
προϊόντων ειδών υγιεινής ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση «ΝΑΙ» σε κάποιες  απαντήσεις.  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 



 

 


