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    Μαρούσι, 19/7/2017 

       Αρ. Πρωτ.: 2564 

Γραφείο : Προέδρου                                           AΔΑ :7ΖΞ3469ΗΜΛ-4 Α6 

Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών 

  Μακρής Μ. - Νικολάου Ν.  

Διεύθυνση : Αγράφων 3-5  

Ταχ. Κώδικας : 15123 Μαρούσι 

Τηλέφωνα : 210 5212164 & 2810  

Φαξ  : 210 5212135 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης 

για την προμήθεια ειδών διατροφής (νωπά και συσκευασμένα τρόφιμα) και ατομικής 

υγιεινής, εσωτερικών και εξωτερικών ωφελούμενων των προστατευόμενων 

διαμερισμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2071/1992 (άρθρο  26) [ΦΕΚ Α΄ 123/15.7.1992], «Σύσταση του 

Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο 

από τον Υπουργό Υγείας». 

2. Το Π.Δ. 358/1992 [ΦΕΚ Α΄ 179/24.11.1992], «Οργάνωση, Λειτουργία, 

Αρμοδιότητες Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)». 

3. Την Υ1/οικ.5028/2001 [ΦΕΚ Β΄ 831/29.6.2001], «Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.».  

4. Το Ν. 3370/2005 (άρθρο 20) [ΦΕΚ Α΄ 176/11.7.2005], «Οργάνωση και 

Λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», 

Μετονομασία του Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις. 

5. Το Ν. 4270/2014 [ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014], «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 

4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της 

          ΑΔΑΜ :17PROC001727168 
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από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση 

κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων 

Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλες 

διατάξεις» και το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

6. Το N. 4412/2016 [ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)».   

7. Το Ν. 4441/2016 [ΦΕΚ Α΄ 27/6.12.2016], «Απλοποίηση διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις». 

8. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

10. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

11. Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις 

κ.λ.π.».  
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12. Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας». 

13. Το Ν. 2121/1993 [ΦΕΚ 25 Α'/4.3.1993] «Πνευματική Ιδιοκτησία, 

Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

14. Το Ν.3580/2007«Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» 

15. Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, 

αποφάσεις, και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ή κατ’ 

εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται 

στην παρούσα. 

16. Τον Κανονισμό 178/2002 ΕΚ «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 

διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων». 

17. Τον Κανονισμό 852/2004 ΕΚ «για την υγιεινή των τροφίμων». 

18. Τον Κανονισμό 853/2004 ΕΚ «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων 

υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής  προέλευσης». 

19. Τον Κανονισμό 854/2004 ΕΚ «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για 

την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

20. Το Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α’/199/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.» 

21. Την  ΥΑ Υ1γ//2012 (ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ Β 2718 2012): 

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και 

ποτών και άλλες διατάξεις. (581597) 

22.Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος 

που αφορά την παρούσα πρόσκληση.  

 
Β. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα: 

1. Την με αριθμό Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β΄ 3400/20.12.2012], 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

2. Όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν 

εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας.  

3. Τα από 2019/8-6-2017 και 2018/8-6-2017 πρωτογενή αιτήματα του 

υπεύθυνου των προστατευόμενων διαμερισμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ 
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4. Το υπ’αριθμ.πρωτ 2293 -1-27/06/2017 που καταχώρησε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση 

της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) 17REQ001606356 

5. Τις αποφάσεις του ΔΣ που ελήφθησαν κατά τις 6η/16-3-2017 , 2η//20-1-

2017 Συνεδριάσεις και 7η //23-3-2017 

6. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης, την οποία υπογράφει ο αρμόδιος 

διατάκτης και η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια έλαβε ΑΔΑ 7Ξ9Φ469ΗΜΛ-

ΛΑΕ 

 
Α. Δια της παρούσης, σας καλούμε να υποβάλετε έγγραφη  οικονομική προσφορά 

για την προμήθεια ειδών διατροφής (νωπά και συσκευασμένα τρόφιμα) και ατομικής 

υγιεινής, εσωτερικών και εξωτερικών ωφελούμενων των προστατευόμενων 

διαμερισμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ όπως παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚΕΤΟ * 64 ΤΕΜΑΧΙΑ 193 ΠΑΚΕΤΑ 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚΕΤΟ * 72 ΤΕΜΑΧΙΑ 11 ΠΑΚΕΤΑ 

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ *150ml. 47 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ *50ml. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ *150ml. 7 TEMAXIA 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ-ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ *500ml. 52 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ *12 τεμ. *115 gr. 183 ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΑΝΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ No 1 ΠΑΚΕΤΟ * 32 τεμ. 4 ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΑΝΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ No 3 ΠΑΚΕΤΟ * 50 τεμ. 16 ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΑΝΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ No 4 ΠΑΚΕΤΟ * 25 τεμ. 1 ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΑΝΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ No 4 ΠΑΚΕΤΟ * 44 τεμ. 20 ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΑΝΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ No 5 ΠΑΚΕΤΟ * 39 τεμ. 77 ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΑΝΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ No 6 ΠΑΚΕΤΟ * 33 τεμ. 63 ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΑΝΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ No 6 ΠΑΚΕΤΟ * 32 τεμ. 1 ΠΑΚΕΤΑ 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΝΟΡΜΑΛ ή NORMAL PLUS ΠΑΚΕΤΟ * 10 τεμ. 32 ΠΑΚΕΤΑ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ * 2 τεμ. 1 ΠΑΚΕΤΑ 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ * 1000 ml. 183 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ * 500 ml. 1 TEMAXIA 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ * 500 ml. 173 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΤΕΜΑΧΙΟ * 90 gr. 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ * 75 ml. 195 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ   ΜΕΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 11 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ * 500 ml. 160 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 680 gr. σταρένιο ΠΑΚΕΤΟ * 28 ΦΕΤΕΣ 257     ΠΑΚΕΤΑ 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΠΑΚΕΤΟ * 1 kg. 14 ΠΑΚΕΤΑ 

ΦΑΡΙΝΑ (ΑΛΕΥΡΙ) ΠΑΚΕΤΟ * 500 gr. 5 ΠΑΚΕΤΑ 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  ΨΙΛΟ ΠΑΚΕΤΟ * 500 gr. 138      ΠΑΚΕΤΑ 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  Νο 6  ΠΑΚΕΤΟ * 500 gr. 410  ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΕΝΕΣ  ΡΙΓΕ ΠΑΚΕΤΟ   *500 gr 446  ΠΑΚΕΤΑ 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΚΕΤΟ *500gr. 65     ΠΑΚΕΤΑ 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ ΠΑΚΕΤΟ *500gr. 20     ΠΑΚΕΤΑ 

ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΠΑΚΕΤΟ * 500 gr. 757     ΠΑΚΕΤΑ 

ΡΕΒΙΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΠΑΚΕΤΟ *500gr. 11 ΠΑΚΕΤΑ 

ΦΑΚΕΣ  ΨΙΛΕΣ ΠΑΚΕΤΟ *500gr. 50 ΠΑΚΕΤΑ 

ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ σε νερό ΤΕΜΑΧΙΟ * 135 gr. 9 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ * 410 gr. 256 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ * 400 gr.- (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 280gr). 354 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΖΩΜΟΣ -(KΥΒΟΥΣ) KOYTAKI * 240 gr. 66 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΠΑΚΕΤΟ * 1 kg. 64     ΠΑΚΕΤΑ 

ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΚΕΤΟ * 500 gr. 20 ΠΑΚΕΤΑ 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ σταρένιες ΠΑΚΕΤΟ * 500 gr. 53 ΠΑΚΕΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ σμυρνέϊκα  ΠΑΚΕΤΟ *450gr. 183      ΠΑΚΕΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ σμυρνέϊκα  ΠΑΚΕΤΟ *400gr. 5      ΠΑΚΕΤΑ 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ φράουλα ΤΕΜΑΧΙΟ * 450 gr. 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ελαφρύ ΤΕΜΑΧΙΟ * 410 gr. 2071 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ πλήρης ΤΕΜΑΧΙΟ * 450 ml. 19 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ πλήρης ΤΕΜΑΧΙΟ * 400 ml. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ απαλή ΤΕΜΑΧΙΟ * 500 gr. 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΕΤΣΑΠ ΤΕΜΑΧΙΟ * 560 gr. 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΕΤΣΑΠ ΤΕΜΑΧΙΟ * 570 gr. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΛΑΤΙ μαγειρικό ψιλό ΠΑΚΕΤΟ * 500 gr. 33 ΠΑΚΕΤΑ 

ΠΙΠΕΡΙ τριμμένο ΦΑΚΕΛΑΚΙ * 25 gr 3 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

ΠΙΠΕΡΙ τριμμένο ΦΑΚΕΛΑΚΙ * 50 gr 8 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ τριμμένο ΦΑΚΕΛΑΚΙ * 50 gr 2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

ΞΥΔΙ απλό ΤΕΜΑΧΙΟ * 390 ml. 13 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΧΥΜΟΣ διάφορα φρούτα coctail ΤΕΜΑΧΙΟ *250 ml 6206 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΕΛΙ  ΚΟΥΤΙ * 920 gr. 33 ΚΟΥΤΙΑ 

ΤΣΑΪ μαύρο ΚΟΥΤΙ * 100 φακ. 13 ΚΟΥΤΙΑ 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΚΟΥΤΙ * 20 φακ. 22 ΚΟΥΤΙΑ 

ΡΟΦΗΜΑ  ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ  ΒΑΖΟ * 400 gr. 26 BAZA 

ΡΟΦΗΜΑ  ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ  ΒΑΖΟ * 700 gr. 6 BAZA 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟ * 194 gr. 39 ΠΑΚΕΤΑ 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΟΥΤΙ * 2.750 gr. 1 ΚΟΥΤΙA 
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ΚΑΦΕΣ CAPPUCCINO ΣΚΟΝΗ ΒΑΖΟ * 250gr. 5 ΒΑΖΑ 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 85γρ.σοκολάτα ΚΙΒΩΤΙΟ *20 τεμ. 21 ΚΙΒΩΤΙΑ 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ *1 kg. 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΤΕΜΑΧΙΟ *200 gr. 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ κουπέ ΔΟΧΕΙΟ *5 lt. 17    ΔΟΧΕΙΑ 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΦΙΑΛΗ * 5lt. 149     ΦΙΑΛΕΣ 

ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ TEMAXIO *300 gr. 33     ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ FRIZOLAC    No 1 ΤΕΜΑΧΙΟ *800gr. 3    ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ALMIRON    No 2 ΤΕΜΑΧΙΟ *800gr. 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ FRIZOMEL    No 2 ΤΕΜΑΧΙΟ *800gr. 37    ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ FRIZOGROW No 3 ΤΕΜΑΧΙΟ *800gr. 45     ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 6ο ΜΗΝΑ ΠΑΚΕΤΟ * 6 τεμ. * 400gr. 23 ΠΑΚΕΤΑ 

ΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 2ο ΧΡΟΝΟ ΠΑΚΕΤΟ * 6 τεμ. * 400gr. 62 ΠΑΚΕΤΑ 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΧΥΜΑ 257 ΚΙΛΑ 

ΚΑΡΟΤΑ ΧΥΜΑ 64 ΚΙΛΑ 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΧΥΜΑ 47 ΚΙΛΑ 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΥΜΑ 58 ΚΙΛΑ 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΧΥΜΑ 32 ΚΙΛΑ 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΧΥΜΑ 58 ΚΙΛΑ 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΧΥΜΑ 41 ΚΙΛΑ 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΥΜΑ 41 ΚΙΛΑ 

ΣΕΛΙΝΟ ΧΥΜΑ 9 ΚΙΛΑ 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ * 100gr 34 ΜΑΤΣΑΚΙΑ 

ΑΝΙΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ * 100gr 15 ΜΑΤΣΑΚΙΑ 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΧΥΜΑ 146 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΚΟΡΔΑ ΔΙΧΤΑΚΙ * 3 τεμ. 58 ΔΙΧΤΑΚΙΑ 

ΔΥΟΣΜΟΣ ΚΟΥΤΑΚΙ * 20 gr. 2 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΧΥΜΟΥ ΧΥΜΑ 715     ΚΙΛΑ 

ΑΧΛΑΔΙΑ κρυστάλια ΧΥΜΑ 111    ΚΙΛΑ 

ΜΗΛΑ στάρκιν ΧΥΜΑ 475     ΚΙΛΑ 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙ * 30kg 1080 ΚΙΛΑ 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ * 30kg 660 ΚΙΛΑ 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΠΑΚΕΤΟ * 1 kg. 20 ΠΑΚΕΤΑ 

ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ * 1 kg. 5 ΠΑΚΕΤA 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ * 1 kg. 2 ΠΑΚΕΤΑ 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ * 1 kg. 13 ΠΑΚΕΤA 

ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ *1,5 kg. 268 ΚΙΛΑ 

ΨΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΑΚΟΥΛΑ *850 gr. 39 
    
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΤΥΡΙ gouda ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΧΥΜΑ 64    ΚΙΛΑ 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ βραστή ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΧΥΜΑ 47     ΚΙΛΑ 

ΚΙΜΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ λάπα ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ 117    ΚΙΛΑ 

ΜΟΣΧΑΡΙ ελιά (ΝΩΠΟ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ 309     ΚΙΛΑ 

ΒΟΥΤΥΡΟ μαργαρίνη ΤΕΜΑΧΙΟ * 1kg. 6     ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΒΟΥΤΥΡΟ μαργαρίνη ΤΕΜΑΧΙΟ * 600gr. 13 ΤΕΜΑΧΙΑ 
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Συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού  22.219,11 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές  μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.  
 
Τεχνικές προδιαγραφές τροφίμων : 
 

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

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

στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται 

στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 

γρ. σε μεταλλικά κουτιά και με εύκολο άνοιγμα (easyopen). 

- Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ 
κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, 
βάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα 
εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από την 
επιτροπή παραλαβής 

- Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda 

Ολλανδίας ή Ε.Ε., τυρί τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί 

κεφαλοτύρι εγχώριο ή Ε.Ε.). ΄Ολα τα τυριά να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν 

την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών 

και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν 

αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα 

αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές 

προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π. . 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς 

και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι 

δεσμευτικός.   

ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ σκληρό Δανίας ΧΥΜΑ 6 ΚΙΛΑ 

ΦΕΤΑ  ΚΟΥΤΙ *1kg σε άλμη 39    ΚΟΥΤΙΑ 

ΑΥΓΑ μεσαία ΚΑΡΤΕΛΑ *30 τεμ. 26  ΚΑΡΤΕΛΕΣ 

ΕΛΙΕΣ καλαμών ΧΥΜΑ 6 ΚΙΛΑ 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ * 450 gr. 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΑΚΕΤΟ * 15τεμ. 4 ΠΑΚΕΤΑ 

ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ παϊδάκια ΧΥΜΑ 15 ΚΙΛΑ 

TZATZIKI  XYMA 1 ΚΙΛΟ 

ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ * 450 gr. 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ LEMON LIME ΦΙΑΛΗ * 500 ml. 3 TEMAXIA 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΦΙΑΛΗ * 1,5lt 9 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ανθρακούχα ΦΙΑΛΗ * 350 ml. 4 TEMAXIA 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ανθρακούχα ΦΙΑΛΗ * 500 ml. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ανθρακούχα ΦΙΑΛΗ * 1,5lt 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΥΜΑ 7 ΚΙΛΑ 

ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΥΜΑ 21 ΚΙΛΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ TEMAXIO * 900 gr. 1 TEMAXIA 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΧΥΜΑ 4 ΚΙΛΑ 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΟΥΤΙ * 500 gr. 9 KOYTIA 
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- Ζυμαρικά: Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε 

γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό 

χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον 

αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

- Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής 

Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για 

επάλειψη 70%), να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της 

σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. 

- Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο 

και γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 1.000 γρ. και να πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Οσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Φρυγανιά: Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική 

αεροστεγή συσκευασία, διπλού πακέτου. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 6 μηνών. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και 

μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε 

ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του 

θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των 

αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα 

να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 

38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά 

σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
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Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  

- Μπέικινπάουντερ, σιμιγδάλι ψιλό,: Θα διατίθενται στη συσκευασία που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό πίνακα. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Μπαχαρικά: όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η 

συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό πίνακα. 

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

άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Κρέμα παιδική σε σκόνη: Να είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή 

προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήµανσης. Να πληρούν τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονοµικές διατάξεις.  

- Τοματοπολτός συμπυκνωμένος: Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με 

συμπύκνωση σε ποσοστό 28- 30% του σαρκώδους χυμού των νωπών 

καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Χυμός φυσικός κοκτέιλ φρούτων: Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο 

αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή 

πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα 

και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία 

προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι 

άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών 

πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο 

άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

- Αλλαντικά: Είναι προϊόν με βάση τη γαλοπούλα – προϊόν αλλαντοποιϊας και 

θερμικής επεξεργασίας . Η μεταποιητική διαδικασία (επεξεργασία) εξυγίανσης 

επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση τους έχει επίσης 

ως αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, με συνέπεια τη 

σταθεροποίηση της δομής τους και την ικανότητά των προϊόντων της 

κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να 

είναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και να συνδυάζεται και 

με άλλες επεξεργασίες. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναγράφονται 

στο άρθρο 91 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

διατάξεις. 

- Ελιές τύπου Καλαμών: ολόκληρες ελιές με αμυγδαλοειδές σχήμα πορφυρό-

μαύρο χρώμα, σκληρή υφή, να μην έχουν χτυπήματα και αλλοιώσεις, 

διατηρημένες σε ελαιόλαδο και άλμη με φυσικά συστατικά.. 

- Κατεψυγμένα ψάρια:Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, 

κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά 

(ημερομηνία Κατάψυξης, ημερομηνία Λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός 

Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα 

προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 
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- Κατεψυγμένα λαχανικά, (φασολάκια – αρακάς – μπάμιες - ανάμεικτα): 

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά 

προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε., Α΄ ποιότητας, 

συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, 

θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και 

προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων 

λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων 

λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης.  

- Κοτόπουλα κατεψυγμένα: Να είναι Α΄ ποιότητας και του τύπου 70%. Να 

προέρχονται από υγιή κοτόπουλα, να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης και 
να πληρούν τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένων 
κοτόπουλων. Οι συσκευασίες θα φέρουν με ευθύνη του συσκευαστή και του 
προμηθευτή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπου θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

- Κρέας μόσχου: Το κρέας θα είναι νωπό (8-12 μηνών), πρώτης ποιότητας, 

υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα 

τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων. Το κρέας πρέπει να 

προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 48 ώρες 

πριν και μέχρι (6) ημέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις 

προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου.  
Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς 

κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις 

ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς 

την κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα 

αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο. 

- κιμάς μόσχου: κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό μοσχαρίσιο κρέας (8-12 

μηνών), όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, θα προέρχεται από 

σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα, θα έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και θα 

φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου. 

- Είδη οπωροπωλείου: Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να 

είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς 

ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, 

αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά 

απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.  

Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα 

παραδίδονται χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες 

οπωροπωλείου ανά είδος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

αγορανομικές διατάξεις. 

- Κουλούρια: Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. 

- Τσουρέκια: Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, 

γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά 

ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά 

παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις 

αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία 

μέρα πριν την παράδοση.  

- Βασιλόπιτα: Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, 

γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά 
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ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά 

παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις 

αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία 

μέρα πριν την παράδοση. Η κάθε Βασιλόπιτα θα ζυγίζει περίπου 2 κιλά. 

- Μελομακάρονα: Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Το παρασκεύασμα πρέπει 

να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Πρέπει 

να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοση.  

- Κουραμπιέδες: Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Το παρασκεύασμα πρέπει 

να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Πρέπει 

να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοση.  

 
Υποχρεώσεις αναδόχου:  
 

1. η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα για τα 
συσκευασμένα είδη ανά μήνα και για τα νωπά τρόφιμα ανά δύο εβδομάδες 
και πάντα  κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή 

2. η παράδοση όλων των ειδών των πινάκων Α και Β θα γίνεται στη Δομή 
Φιλοξενίας Άπορων ενηλίκων οροθετικών οδός Κολοκυνθούς 18, Αθήνα τηλ. 
Επικοινωνίας 210 5240390-91, e-mail: domi@keelpno.gr 

 
Β. Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών σε σφραγισμένο 

φάκελο, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι 
Αττικής ΤΚ 15123.Το έργο της αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει η 
Υπηρεσία . 

 
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν υποχρεωτικά τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 

στην οποία συμμετέχουν και θα δηλώνουν ότι: 

Πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 

(Εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο). 

 

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (α.) υποβάλλουν:  

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  
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Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να παρέχουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

όσο και κατά την εκτέλεση αυτής.  

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 

στην οποία συμμετέχουν και θα δηλώνουν ότι: 

 η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και των επισυναπτόμενων  τεχνικών προδιαγραφών και ότι 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της. Επιπροσθέτως, θα αναγράφεται 

ο αριθμός φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οποίο θα αποστέλλονται 

για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και 

αποφάσεις. 

 τα στοιχεία στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,  

 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα 

δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά- αναλόγως με την νομική 

μορφή στην οποία ανήκουν - κατά την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον επιλεχθούν 

ως ανάδοχοι. 

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( β.) υποβάλλουν:  

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.  

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.  

 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.  

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να προσκομίσει 
και τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα, εντός 10 ημερών  από την ανακοίνωση της 

επιλογής του (υπό τον όρο προσκόμισης αυτών): 
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α. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ατομική 
Επιχείρηση στο όνομα του ιδιοκτήτη της, απαιτούνται τα εξής έγγραφα: 
 
 

Πίνακας 1 –  Έλληνες πολίτες 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του 

επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας 

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική του διαγωγή. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για υπαγωγή στο 

καθεστώς εξυγίανσης και περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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Πίνακας 1 –  Έλληνες πολίτες 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται 

τα σχετικά πιστοποιητικά. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω 

πίνακα. μετά την σχετική έγγραφη εντολή. 

Πίνακας 2 – Αλλοδαποί πολίτες 

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή 

αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή 

διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. 
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β. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Νομικό Πρόσωπο, 

απαιτούνται τα εξής έγγραφα: 
 

 

Πίνακας 3 –  Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 

επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και 

τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή 

το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), περί καταχώρησης του καταστατικού 

σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.  

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας 

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική του διαγωγή. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση 
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Πίνακας 3 –  Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων.  Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 

4412/2016. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του  

Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

Υποψηφίου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο 

διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την 

τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή 

βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του 

ανωτέρω πίνακα, μετά την σχετική έγγραφη εντολή. 

 

Πίνακας 4 –  Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται 

να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη 

Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 

1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση 

του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα 

Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

 
γ. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ενώσεις –

Κοινοπραξίες, απαιτούνται τα εξής έγγραφα: 
 

Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά  – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό 
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Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά  – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

 
Γ. Η προσφορά θα συνταχθεί ως ακολούθως: 

 
Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική και  θα περιέχει τις υπεύθυνες 
δηλώσεις ως ανωτέρω ή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την υπογραφή της 
σύμβασης, την τεχνική προσφορά και την οικονομική. 
 
Δ. Γίνεται μνεία ότι η πληρωμή του αναδόχου για συγκεκριμένη προμήθεια υπόκειται 
σε κρατήσεις του Ν. 4412/2016, του άρθρου 8 του Ν. 3580/2007 και του άρθρου 64 
του Ν. 4172/2013.  

 
                                                                                          

                                                                                      O Υπογράφων 
 
                   
 
 

 
                                                                                         Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ 

Αν. Καθηγητής Χειρουργικής 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γρ. Προέδρου 
2. Γρ. Νομικών Θεμάτων 
3. Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης 
4. Γρ.Προμηθειών 


