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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση 
της προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> (ΦΕΚ 

Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Τον Ν.4782/2021 

7. Την αριθ.πρωτ.517/06-05-2022 Απόφαση Διοικητή περί ορισμού Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω 

διαγωνισμού , με ΑΔΑ:6ΦΗΑ4690ΒΧ-6ΚΕ 

8. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ010231824 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





9. Την υπ’αριθμ.209/0 με  αριθμ.πρωτ 513/06-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΞΚ4690ΒΧ-0ΗΦ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 10.000 € (συμπ. ΦΠΑ) για το οικ. έτος 

2022 σε βάρος του ΚΑΕ 1511 με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων, Ποτών, Καπνού», για την προμήθεια 

«ΤΡΟΦΙΜΑ». 

10. Την υπ’αριθμ.209/0 με  αριθμ.πρωτ 513/06-05-2022 Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 

22REQ010501608 

11. Την υπ’ αρθμ.5η Έκτακτη/08-03-2022 θέμα 2ο 2ηΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνεδρίαση του ΔΣ του 

Νοσοκομείου που εγκρίνεται η διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια Τροφίμων 

διάρκειας 2 μηνών. 

12. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.944,92€ με ΦΠΑ(προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 28.255,65   €, 

ΦΠΑ 3.689,27 €)  , σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 

 

 ΤΜΗΜΑ1’:«ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας  2.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 2.260,00 € (συμπ. ΦΠΑ 13% ), με CPV:15811500-1. 

 

 

 ΤΜΗΜΑ 2΄: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 5.514,00€ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας: 6.230,82 €(συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15500000-3. 

1. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV: 15811500-1  

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 2020 ΨΩΜΙ 1kg ΚΙΛΑ 840 1,50€ 13% 1.260€ 
2 4079 ΨΩΜΙ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΚΙΛΑ 120 1,50€ 13% 180,00€ 
3 ΤΡ0001 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.100 0,40 € 13% 440,00€ 
5 ΤΡ0095 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ  ΚΙΛΑ 15 8,00€ 13% 120,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 2.000€ 
ΦΠΑ 13%: 260,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 2.260,00€ 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





 

 
 ΤΜΗΜΑ3΄: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 5.172,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας: 5.844,36€ (συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15131700-2. 

 

. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ CPV: 15500000-3  

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 2001 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ  3.5% 
ΛΙΠΑΡΑ 1 lit ΛΙΤΡΑ 720 1,30 € 13% 936,00€ 

2 ΤΡ0079 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ  0% ΛΙΠΑΡΑ 
1 lit ΛΙΤΡΑ 100 1,60 € 13% 160,00€ 

3 2003 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
2%200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,80€ 13% 400,00€ 

4 ΤΡ0080 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
0%200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,80 € 13%  144,00€ 

5 2025 ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 26 9,00 € 13% 234,00€ 

6 2030 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΑ 280 8,00€ 13% 2.240,00€ 

7 ΤΡ0008 ΕΝΤΑΜ ΦΕΤΕΣ(συσκευασία 
500gr) ΚΙΛΑ 100 6,00€ 13%  600,00€ 

8  ΑΝΘΟΤΥΡΟ(συσκευασία 
Vacuum 1kgr ) ΚΙΛΑ 100 8,00 € 13% 800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 5.514€ 
ΦΠΑ 13%:  716,82€ 

ΣΥΝΟΛΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 6.230,82 

3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 15131700-2 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 2136 ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ Α.Ο. ΚΙΛΑ 120 4,50 € 13% 540,00€ 
2 2204 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ Α.Ο. ΚΙΛΑ 180 9,00 € 13% 1.620,00€ 
3 2205 ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΑ 240 8,50 € 13% 2.040,00€ 
4 5501 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 110 4,50 € 13%  495,00€ 
5  ΤΡ0066 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΑ 90 5,30 € 13% 477,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (ΠΡΟ ΦΠΑ):  5.172,00€ 
ΦΠΑ 13%: 672,36€ 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





 

 ΤΜΗΜΑ4΄: «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.890,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας:2.135,70€ (συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15221000-3. 

 

 

 ΤΜΗΜΑ5΄: «ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 3.640,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας: 4.113,20 €(συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15112100-7. 

 

 

 ΤΜΗΜΑ6΄: «ΑΥΓΑ», εκτιμώμενης αξίας 285,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας: 322,05€(συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 03142500-3. 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 5.844,36€ 

4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ CPV: 15221000-3 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 4705 ΠΕΡΚΑ ΚΙΛΑ 100 10,70 € 13% 1.070,00€ 

2  ΓΑΡΙΔΕΣ (Αποφλειωμένες 
κατεψυγμένες μικρές) ΚΙΛΑ 40 10,00€ 13% 400,00€ 

3 2100 ΣΟΥΠΙΕΣ(καθαρισμένες) ΚΙΛΑ 40 10,50 € 13% 420,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 1.890,00€ 

ΦΠΑ 13%: 245,70€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 2.135,70€ 

5. ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ CPV: 15112100-7 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟ

Σ  
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 9994 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ  
ΝΩΠΟ ΚΙΛΑ 1.300 2,80 € 13% 3.640,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (ΠΡΟ ΦΠΑ):  3.640,00€ 
ΦΠΑ 13%:  473,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 4.113,20€ 

6. ΑΥΓΑ  CPV: 03142500-3 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





 

 ΤΜΗΜΑ7΄: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 5.143,65€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24%, ήτοι 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 5.828,36€(συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%), με CPV: 15800000-6. 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 2050 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 0,19 € 13% 285,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (ΠΡΟ ΦΠΑ):  285,00€ 

ΦΠΑ 13%: 37,05€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 322,05€ 

7. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 15800000-6 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 1883 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 
20gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000 0,08 € 13%  240,00€ 

2 1884 ΒΟΥΤΥΡΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 10gr ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000 0,07 € 13%  350,00€ 
3 2024 ΖΑΧΑΡΗ 1kg ΚΙΛΑ 110 0,95 € 13% 104,50€ 
4 2026 ΚΑΦΕΣ 100gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,70 € 13%  85,00€ 

5 2027 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 
ΚΑΘ.ΒΑΡΟΣ 850gr(μισός 
καρπός) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 350 1,70€ 13%  595,00€ 

6 ΤΡ0070 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6  (500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 130 0,80 € 13%  104,00€ 
7 2031 ΦΥΤΙΝΙ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 4,50 € 13%  135,00€ 

8 2032 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 
(συσκευασία 3kg) ΚΙΛΑ 6 4,70€ 13% 28,20€ 

9 2034 ΚΑΝΕΛΑΤΡΙΜΜ. (φακελάκι 
50gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 3 0,75€ 13% 2,25€ 

10 2038 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ( 400 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,20 € 13%  120,00€ 
11 2039 ΠΙΠΕΡΙ    ΚΙΛΑ 2 9,00 € 13% 18,00€ 
12 ΤΡ0071 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΝΥΧΑΚΙ (500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,80 € 13%  96,00€ 
13 2041 ΦΙΔΕΣ    ΚΙΛΑ 34 1,98€ 13%  67,32€ 

14 2042 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚ.180 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 240 0,65 € 13% 156,00 € 

15 ΤΡ0086 ΣΠΟΡΑΚΙ  (500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 190 0,90 € 13%  171,00€ 
16 2053 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 700 0,40€ 13%  280,00€ 

17 2055 ΚΡΕΜΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
(κουτί 160gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,98 € 13% 392,00€ 

18 2056 ΞΥΔΙ (μπουκάλι 350gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 44 0,49 € 13% 21,56€ 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





19 2058 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 1 lit ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,97 € 13%  19,40€ 
20 2062 ΤΣΑÏ ΒΟΥΝΟΥ(1kg) ΚΙΛΑ 12 8,70 € 13% 104,4€ 
21 2063 ΡΙΓΑΝΗ   (1kg) ΚΙΛΑ 1 7,28 € 13% 7,28€ 
22 2068 ΑΛΕΥΡΙ 1kg ΚΙΛΑ 24 0,80 € 13% 19,20€ 
23 
 ΤΡ0072 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (500gr) TEMAXIA 100 0,80 € 13% 80,00 € 

24 2088 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ(350gr) TEMAXIA 1 1,80 € 24% 1,80€ 
25 2093 ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΦΤΟ(500gr) TEMAXIA 100 0,80 € 13% 80,00€ 

26 2127 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
(16gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.000 0,10 € 13% 400,00€ 

27 2139 ΚΙΜΙΝΟ(σακουλάκι 30gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 4 0,90 € 13% 3,60€ 

28 ΤΡ0097 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΡΑΚΕΡΑΚΙΑ 
40gr-50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,60€ 13%  240,00€ 

29 ΤΡ0073 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ(500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,80€ 13% 96,00€ 
30 ΤΡ0098 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ(500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,30 € 13% 15,00€ 
31 ΤΡ0074 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3(500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,80 € 13% 40,00€ 

32 8072 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ(σακουλάκι 
20gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 4 1,70€ 13% 6,80€ 

33  ΤΡ0055 ΠΟΥΡΕΣ  500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 70 3,80 € 13% 266,00€ 
34  ΤΡ0056 ΖΕΛΕ(διάφορες γεύσεις) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 1,20€ 24% 144,00€ 

35  ΤΡ0099 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΒΙΔΕΣ(500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,90 € 13%  54,00€ 

36 ΤΡ0009 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ(συσκευασία 1 κgr) ΤΕΜΑΧΙΑ 40 5,80 € 13% 232,00€ 

37 2067 ΧΑΜΟΜΗΛΙ( συσκευασία 
10φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΑ 6 1,30€ 13% 7,80€ 

38 2106 ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 20gr ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,18
€ 13% 90,00€ 

39 ΤΡ0081 ΔΑΦΝΗ 30gr ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,70€ 13% 3,40€ 

40 ΤΡ0083 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ(συσκευασία 
500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,42€ 13% 2,84€ 

41 ΤΡ0084 ΜΠΑΧΑΡΙ (30gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 2 0,70€ 13% 1,40 € 
42 ΤΡ0085 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 50 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,20€ 13% 2,40€ 

43 ΤΡ0029 ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ (400 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,80€ 13% 40,00€ 

44 ΤΡ0076 ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟΥ (250ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,41€ 13% 82,00€ 
45  ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,40€ 13% 70,00€ 

46 ΤΡ0020 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ(410-450gr 
κομμένα σε φέτες) 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,80€ 13% 36,00€ 

47 ΤΡ0048 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ(500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,80€ 13% 24,00€ 
48  ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ(200gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,85€ 13% 8,50€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 5.143,65€ 
ΦΠΑ 13%: 649,72€ 
ΦΠΑ 24%: 34,99€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% & 24%): 5.828,36€ 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





 

 ΤΜΗΜΑ8΄: «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 270,40€ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας: 305,55€ (συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15331100-8. 

 

 

 ΤΜΗΜΑ9΄: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 2.963,60€ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας:  3.348,87 €(συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 03221200-8. 

8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: 15331100-8 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 2099 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 16 1,90 € 13%  30,40€ 
2 2114 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ(1kgr) ΚΙΛΑ 40 2,50€ 13% 100,00€ 
3  ΤΡ0002 ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΙΛΑ 32 2,50 € 13%  80,00€ 
4  ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 30 2,00€ 13% 60,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 270,40€ 
ΦΠΑ 13%: 35,15€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 305,55€ 

9. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 03221200-8 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 2008 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 90 0,80 € 13% 72,00€ 
2 2009 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 800 0,80€ 13% 640,00€ 
3 2011 ΝΤΟΜΑΤΑ (Α΄ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΚΙΛΑ 240 1,60 € 13% 384,00€ 
4 2012 ΛΑΧΑΝΟ ΜΑΠΑ ΚΙΛΑ 120 0,75 € 13% 90,00€ 
5 2013 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 64 0,70 € 13% 44,80€ 
6 2014 ΧΟΡΤΑ ΚΙΛΑ 20 1,60 € 13% 32,00€ 
7 2015 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ 300 1,50 € 13%  450,00€ 
8  ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ ΚΙΛΑ 100 1,50 € 13%  150,00€ 
9 2016 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛΑ 120 0,80 € 13% 96,00€ 
11 2017 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 24 0,45 € 13%  10,80€ 
12 2018 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 144 0,80 € 13% 115,20€ 
13 ΤΡ0100 ΜΑЇΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 24 0,50 € 13% 12,00€ 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





 

 

 ΤΜΗΜΑ10΄: «ΕΛΑΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 729,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας: 823,77 € (συμπ. ΦΠΑ 13% ), με CPV: 15411200-4. 
 

 

 

 ΤΜΗΜΑ 11΄: «ΝΕΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 648,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης 

αξίας: 732,24 €(συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15981000-8. 

 

14 2051 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΑ 24 1,70 € 13% 40,80€ 
15 2065 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΣΑΛΑΤΑΣ  ΚΙΛΑ 6 2,50€ 13% 15,00€ 
16 2098 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 150 1,90€ 13% 285,00€ 
17 2109 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΜ. ΚΙΛΑ 70 2,50 € 13% 175,00 € 
18 2110 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 40 2,80 € 13% 112,00€ 

19 2122 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 0,60€ 13% 3,60€ 

20 2141 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 110 0,70€ 13%  77,00€ 
21 ΤΡ0023 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 1,40€ 13% 8,40€ 
22 ΤΡ0077 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 100 1,50€ 13% 150,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 2.963,60€ 
ΦΠΑ 13%:  385,27€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%):  3.348,87€ 

10. ΕΛΑΙΑ CPV: 15411200-4 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 2035 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5lit ΕΞΤΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0-1% ΤΕΜΑΧΙΑ 30 19,50 € 13%  585,00€ 

2 2036 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ-ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10lit ΤΕΜΑΧΙΑ 16 9,00 € 13% 144,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 (ΠΡΟ ΦΠΑ):  729,00€ 

ΦΠΑ 13%:  94,77€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% ): 823,77€ 

11.  ΝΕΡΑ CPV: 15981000-8 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





 

 

Προσφορές υποβάλλονται  για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρου του τμήματος. 

Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε είδος. 

 Κριτήριο Αξιολόγησης  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της τιμής. 

Συγκεκριμένα: 

α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης 

Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης 

τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/06 και για το σύνολο των ειδών έκαστου τμήματος,  ήτοι για τα 

εξής είδη: ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθύς (νωπά και κατεψυγμένα). Το ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα είναι το ίδιο για όλα τα είδη του κάθε τμήματος όπως αυτά 

αναγράφονται παρακάτω. 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 3΄ :  «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ 4΄ :  «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» 

ΤΜΗΜΑ 5΄ : «ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ»  

ΤΜΗΜΑ 9΄ : «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ 10΄ : «ΕΛΑΙΑ»  

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 2029 ΝΕΡΟ 1,5 lit ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200 0,35 € 13%  420,00€ 
2 ΤΡ0021 ΝΕΡΟ 0,5 lit ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200 0,19 € 13% 228€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 (ΠΡΟ ΦΠΑ):  648,00€ 
ΦΠΑ 13%:  84,24€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 732,24€ 
        

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη. 
 
Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ :  

ΤΜΗΜΑ 1’ : «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ 2΄: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ» 

ΤΜΗΜΑ 6΄ : «ΑΥΓΑ» 

ΤΜΗΜΑ 7΄ : «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  

ΤΜΗΜΑ 8΄ : «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑ 11΄ : «ΝΕΡΑ» 

 

 

                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     

      ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Διαχείριση προϊόντων:  

Η διαχείριση προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων 

και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί 

με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα 

εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει 

να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά 

με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν 

χρειάζονται ψυγείο.   

Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με 

ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε 

φορά από την Υπεύθυνη κάθε τμήματος. 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 

διατάξεις. 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές - 

Κτηνιατρικές - Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

Τυποποιημένα συσκευασμένα τρόφιμα 

Ειδικά  για τα τυποποιημένα συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά 

είναι: 

 

1. Η ονομασία πώλησης 

2. Ο κατάλογος συστατικών 

3. Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα 

4. Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωσητροφίμων που είναι ευαλλοίωτα 

από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης. 

5. Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, χρήσης 

6. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή 

7. Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε 

πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευση του τροφίμου. 

8. Η ονομασία πώλησης πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής κατάστασης του τροφίμου 

ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί(π.χ. σε σκόνη, καπνιστό, βραστό,κατεψυγμένο). 

9. Όταν το στερεό τρόφιμο διατίθεται εμβαπτισμένο μέσα σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται το 

καθαρό βάρος του στραγγισμένου τροφίμου. Το υγρό κάλυψης δεν αποτελεί παρά απλή 

προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί 

αποφασιστικό στοιχείο για την αγορά  του. 

 Η προμήθεια τροφίμων ζωικής προέλευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 853/2004 ΕΕ, 

854/2004 ΕΕ και 2073/2006ΕΕ. 

Ο ι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην ελληνική γλώσσα. Η 

αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές  ή καρκινογόνες 

ουσίες. Όλα τα είδη να είναι ευρείας κυκλοφορίας(επώνυμα),τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 

και να αναγράφεται η εμπορική τους ονομασία. 

ΑΔΑ: ΨΣΞ94690ΒΧ-Υ9Θ





 

 

1.ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV: 15811500-1 

1.Τα ανωτέρω είδη να είναι παρασκευασμένα από αλεύρι σίτου (όπως ορίζει ο Κ.Τ.Αρθρο 104) τύπου 

70% (για αρτίδια σε σχήμα που ορίζεται από τη Διαχείριση Τροφίμων, στρογγυλό ή σε σχήμα 

σάντουιτς), με δυνατότητα να γίνει παραγγελία και για άρτο (φρατζόλα) ολικής άλεσης (κατά 

περίπτωση). Ο προσφερόμενος άρτος θα πρέπει να πληρεί τις διατάξεις του Κ.Τ. Άρθρο 111.Ο άρτος 

και τα αρτίδια θα παρασκευάζονται και θα παραδίδονται αυθημερόν, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, 

πλην ελάχιστων εορτών-αργιών και μόνο με συναίνεση της διευθύνσεως του Νοσοκομείου.Τα είδη θα 

προσκομίζονται το πρωί 7-8 πμ, στο χώρο του Μαγειρείων ή οπουδήποτε αλλού  ορίσει η Διαχείριση 

τροφίμων και θα παραλαμβάνονται από την εκάστοτε οριζόμενη τριμελή επιτροπή. 

2.Άρτος λευκός. Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας τύπου Μ χωριάτικο, σε 

τεµάχια του µισού ή του ενός κιλού, να είναι καλά ψηµένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και 

οµοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγµένος από κάθε δυσάρεστη µυρωδιά. Θα παραδίδεται 

τρεις ώρες µετά τον εκκλιβανισµό του µε δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αυξοµείωση ως 

προς το βάρος του. Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της διάθεσης. Να 

είναι καλά ζυµωµένο και ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του.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 να 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. Ο άρτος θα 

πρέπει να αποκτήσει την θερµοκρασία περιβάλλοντος και να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι 

σχετικές διατάξεις. Η µεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε κατάλληλα 

κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίµων. Απαγορεύεται η 

χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν ελαττωµατικότητας των 

φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώµατος των αλεύρων. Η µεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα 

προβλεπόµενα από τον Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυµαίνονται 

τακτικά. Το ψωµί θα πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται 

από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

3. Άρτος σίκαλης. Φρέσκο, αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη συσκευασία από ισόποση ανάµειξη 

αλεύρων σίκαλης και σιταριού. Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρια Α΄ ποιότητας σε τεµάχια 

του µισού ή του ενός κιλού, να είναι καλά ψηµένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και οµοιογενής, 

να είναι εύγευστος και απαλλαγµένος από κάθε δυσάρεστη µυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες µετά 
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τον εκκλιβανισµό του µε δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αυξοµείωση ως προς το βάρος 

του. Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της διάθεσης. Να είναι καλά 

ζυµωµένο και ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του.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 να 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 και να µην 

περιέχει ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ουσία. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερµοκρασία 

περιβάλλοντος και να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η µεταφορά του άρτου θα 

γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε κατάλληλα κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους 

κανόνες υγιεινής των τροφίµων. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την 

απόκρυψη της τυχόν ελαττωµατικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώµατος των αλεύρων. Η 

µεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα 

είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυµαίνονται τακτικά. Το ψωµί θα πρέπει µα πληροί τους όρους 

υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές 

οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

4.Ψωμάκια σάντουιτς. Στρογγυλά ή φρατζολάκι καθαρού βάρους 120-130gr. Το προϊόν θα 

παρασκευάζεται από αλεύρι σιταριού τύπου 70%νερό ,ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού ,χωρίς 

πρόσθετες ύλες ,συσκευασμένα σε ατομικές συσκευασίες. 

5. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 67/30-5-2002 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, ως μικρού δυναμικού 

επιχειρήσεις αρτοποιίας χαρακτηρίζονται εκείνες που επεξεργάζονται λιγότερα από 1000 κιλά αλεύρι 

ημερησίως. 

2.ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ CPV: 15500000-3 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΑΛΑ) Γάλα φρέσκο αγελαδινό1 λίτρο  

1. Η παραγωγή και εμπορία παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος θα πρέπει να γίνεται σε εναρμόνιση με 

τους ισχύοντες υγειονομικού κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.Δ. 56/1995, Π.Δ. 252/2002 και 

Π.Δ.119/1997 της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας, καθώς 

επίσης και τα άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π. όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις Α.Χ.Σ.1050/1996 

Φ.Ε.Κ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98 και την Οδηγία 

2000/13/Ε.Κ. περί επισήμανσης τροφίμων. 

2. Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,5 %, 1,5 %, 

0%  και να είναι συσκευασμένο σε TetraPack συσκευασία ή πλαστική φιάλη PET σε χωρητικότητες όπως 

ζητούνται ανωτέρω. Πρέπει να πληρεί τα μικροβιολογικά σταθερότυπα που ορίζονται στις ισχύουσες 

κτηνιατρικές διατάξεις .Πρέπει να πληρεί επίσης τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσον αφορά στην 
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υποχρεωτική επισήμανση στην συσκευασία του (Ονομασία πώλησης, Επωνυμία και έδρα παραγωγού, 

Ημερομηνία παστερίωσης, ελάχιστης διατηρησιμότητας, Αριθμός παρτίδας, Σήμα καταλληλότητας, κ.τ.λ.). 

Πρέπει να πληρεί επίσης τις προδιαγραφές όσον αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς 

(Υγιεινές 

συνθήκες μεταφοράς, χειρισμού κ.τ.λ.). 

3. Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία 71,7 oC για 15 sec ή σε 

διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους συνδυασμούς χρόνου – θερμοκρασίας ,για την 

επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος και να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμή της 

φωσφατάσης. 

4. Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει 

τους 6oC στην οποία θερμοκρασία συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησης του καθορίζεται με ευθύνη του 

παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της 

ημερομηνίας παστερίωσης. 

5. Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες της υγιεινής και να 

είναι αρκετά ανθεκτικές ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των προϊόντων. 

6. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες (γεύση, οσμή, χρώμα) να είναι χαρακτηριστικοί του είδους 

7. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έγινε σε αυτό η 

παστερίωση ή την επομένη. 

8. Η συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος πρέπει να πληρεί όλους τους όρους υγιεινής. Δεν 

πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει την σύσταση του γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις 

οργανοληπτικές του ιδιότητες. 

9. Η μεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα ψυγεία που θα 

φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερμοκρασίες μεταφοράς των 

ειδών καθώς και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να 

αποστέλλονται στο Νοσοκομείο για έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 

10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), μεταφοράς (θερμοκρασία μεταφοράς, χρήση 

κατάλληλων μεταφορικών μέσων, έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν τις 

ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους απαιτούμενους όρους των οδηγών 

ορθής υγιεινής σύμφωνα με τις αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΙΑΟΥΡΤΙ) Γιαούρτι αγελάδος με 2% λιπαρά 200γρμ και 0%λιπαρά 200γρμ 

1. Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι Α ποιότητας παρασκευασμένα από παστεριωμένο γάλα 

αγελάδος και θα πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και τις 
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ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών 

σταθεροτύπων (Π.Δ. 49/1989). 

2. Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλλειμα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ) σε ποσοστό ανώτερο 

κατά 10 % τουλάχιστον από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80 Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των αντιστοίχων 

ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται. 

3. Θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδος περιεκτικότητας σε λίπος 2% και 0%. 

4. Θα πρέπει επίσης να πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 82 Παρ. 6 του 

Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας ,οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία ιζήματος, συντηρητικών ουσιών, 

ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. 

5. Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 200 γρ.  

6. Τα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας τους (π.χ. σε 

προϊόν με ημερομηνία ανάλωσης 1 μήνα θα παραλαμβάνεται την πρώτη εβδομάδα από την ημερομηνία 

παραγωγής του). 

7. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το 

αμετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος. Επί της συσκευασίας θα 

αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και ΣΥΑΛ, η ημερομηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η 

επωνυμία της εταιρείας με ανεξίτηλη γραφή. 

8. Να παραδίδονται μέσα σε χαρτοκιβώτια, ανάμεσα στα οποία να υπάρχουν διαχωριστικά κατάλληλου 

τύπου. 

9. Η μεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα ψυγεία που θα 

φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερμοκρασίες μεταφοράς των 

ειδών καθώς και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να 

αποστέλλονται στο Νοσοκομείο για έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 

10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), μεταφοράς (θερμοκρασία μεταφοράς, χρήση 

κατάλληλων μεταφορικών μέσων, έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν τις 

ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους απαιτούμενους όρους των οδηγών 

ορθής υγιεινής σύμφωνα με τις αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ)  

Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α’ Ποιότητας και να παράγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην 

παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχουν υποστεί επιτυχή ωρίμανση. Οι οργανοληπτικοί 

χαρακτήρες των ειδών (γεύση, οσμή, χρώμα) να είναι χαρακτηριστικοί του κάθε είδους. Να αναγράφονται 

στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του 

παραγωγού – συσκευαστή, γ) το βάρος του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Η 

συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου, της Ελλ. Νομοθεσίας και τις διατάξεις 
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της Ε.Ο.Κ. Να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα τυροκομεία. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται 

με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Σε 

κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερμοκρασίες μεταφοράς των ειδών καθώς και οι θερμοκρασίες 

αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο για 

έλεγχο, όποτε ζητηθούν .Τα είδη να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές και Kτηνιατρικές Διατάξεις. 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδος και ποσότητα σύμφωνα με τις 

παραγγελίες του Νοσοκομείου. 

Θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασμένα κομμάτια, των οποίων η προετοιμασία και η συσκευασία 

να γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των 

κατά τόπους χημικών υπηρεσιών του ΓΧΚ.Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στη συσκευασία (Απόφ. ΑΧΣ 

1762/90 Τροπ. Άρθρο 83). 

Η συσκευασία σε όλα τα είδη θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ, που έρχεται σε 

επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π. 

Απαγορεύεται η προμήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 83Γ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά) του Κ.Τ.Π και την ΔΥΑ 2805/1960-

ΦΕΚ 179/Β/27.4.1960 (αδυναμία ανταπόκρισης στον ορισμό, στον ειδικό τρόπο παρασκευής, στην 

ονομασία του, απουσία οργανοληπτικών ιδιοτήτων της κατηγορίας του, εμφανείς μακροσκοπικές 

μεταβολές χρώματος και σχήματος, ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 

ατελής ωρίμανση όπου η ωρίμανση επιβάλλεται, παρουσία ακάρεων ,σκουληκιών, εντόμων, τοξινών, 

τοξικών ή καρκινογόνων ανόργανων ή οργανικών ουσιών, παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, σήψης, 

ευρωτίασης κ.τ.λ). 

Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 

11 του ΚΤΠ και οι οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε μονάδα συσκευασίας 

(κεφάλι, μπαστούνι, δοχεία κ.λ.π) σύμφωνα με το άρθρο 83Γ του ΚΤΠ. Επισημαίνεται η εναρμόνιση τους 

στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων. 

Φέτα σε συσκευασία 15 κιλών  

1. Η προμηθευόμενη φέτα (Π.Ο.Π) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη υγρασία 56% και 

ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές (ποιοτικά, 

οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.) σύμφωνα με το άρθρο 83 ενότητα Δ2α του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και του Π.Δ. 81/93 (προϊόντα ονομασίας προέλευσης). 

2. Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις 

προαναφερόμενες διατάξεις: 

α) «Φέτα» (FETA)  
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β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (Π.Ο.Π)  

γ) Τυρί  

δ) Επωνυμία και έδρα παραγωγού-συσκευαστή  

ε) Βάρος του περιεχομένου  

στ) Ημερομηνία παραγωγής  

ζ) Στοιχεία ελέγχου πού αναλύονται ως εξής:  

ζ1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης ΦΕ  

ζ2) Αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας  

ζ3) Ημερομηνία παραγωγής  

3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ 81/93. 

4. Η φέτα να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και σε πλαστικά 

3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ 81/93. 

4. Η φέτα να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και σε πλαστικά δοχεία με φυσική άλμη βάρους από 

0.400 έως 0.500kg, ανάλογα με την παραγγελία του Νοσοκομείου, με τις απαραίτητες ενδείξεις όπως 

προβλέπει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. 

Ημίσκληρο Τυρί Μπαστούνι  

Τυρί Ημίσκληρο σε φέτες  

1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 45% και λίπος υπολογισμένο σε 

ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%. 

 2. Το είδος τυρί  ημίσκληρο σε φέτες του τοστ να είναι σε συσκευασίες των 0.5 kg. Η συσκευασία να γίνει 

σε εγκεκριμένο  εργαστήριο τεμαχισμού (βάσει ΠΔ 56/95). 

Σκληρό Τυρί (Κεφάλι)  

1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 38% και λίπος υπολογισμένο σε 

ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%. 

Σκληρό Τυρί έτοιμο τριμμένο (Κεφαλοτύρι Α ποιότητας) 

1. Το είδος τυρί σκληρό έτοιμο τριμμένο να είναι σε συσκευασίες του 1 kg. Η συσκευασία να γίνει σε 

εγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (βάσει ΠΔ 56/95). 

Ανθότυρο 

Α΄ ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και με τις εκάστοτε 

ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.Η προσφερόμενη συσκευασία να είναι 400gr ή 1 kgr σε  

συσκευασία Vacuum. 
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Όλα τα είδη να είναι ευρείας κυκλοφορίας(επώνυμα),τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να 

αναγράφεται η εμπορική τους ονομασία. 

 

 

3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 15131700-2  

1.Τα ανωτέρω είδη θα παραδίδονται αυθημερόν ,επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, πλην ελαχίστων εορτών-

αργιών και μόνο με συναίνεση της διευθύνσεως του Νοσοκομείου. Τα είδη θα προσκομίζονται το πρωί 7-

8πμ, στο χώρο του Μαγειρείων ή οπουδήποτε αλλού  ορίσει η Διαχείριση τροφίμων και θα 

παραλαμβάνονται από την εκάστοτε οριζόμενη τριμελή επιτροπή. 

Τα είδη των τεμαχίων του σφαγίου θα παραδίδονται ολόκληρα προκειμένου να είναι εύκολη η αναγνώριση 

αυτών  από την επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου. 

Τα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά συσκευασμένα τεμάχια της ίδιας κατηγορίας πρέπει να 

συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια. Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με 

αντοχή στη διάρρηξη κυματοειδούς χαρτονιού BST, μεγαλύτερη από1300KPA και θα είναι καθαρού βάρους 

περιεχομένου περίπου 10kgr(±10%).Εσωτερικά στη διαφανή προσυσκευασία και στο χαρτοκιβώτιο θα είναι 

πάνω σε κάθε είδος ετικέτα κατάλληλη για τρόφιμα στην οποία θα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα 

και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1760/2000 του κανονισμού της (ΕΕ) , 

αριθμ510/2006,(αριθμ.1337/2013) της 13ηςΔεκεμβρίου 2013 τα εξής: 

1. Η  περιγραφή του σφαγίου (νεαρό ζώο 8-12 μηνών)  

2. Η χώρα καταγωγής 

3. Η χώρα εκτροφής 

4. Η χώρα σφαγής 

5. Ο κωδικός του σφαγίου(πλην του χοιρινού) 

6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγίου 

7. Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού 

8. Η ημερομηνία σφαγής 

9. Η ταξινόμηση του ζώου 

10. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου 

11. Η ημερομηνία ελάχιστης δραστηριότητάς τους. 

 

2. Τα νωπά κρέατα θα διατίθενται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την 

παραγωγή, την διακίνηση και διάθεση του προϊόντος. 
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3. Τα είδη θα πρέπει να είναι εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 

κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα και από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις 

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

διατάξεις. 

4. Το μοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α (σφαγεία νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων 

ζώων, ηλικίας 8 μηνών, το πολύ 12 μηνών),με μυική  διάπλαση, κατηγορίας  E, U, R και βαθμό πάχυνσης 

κατηγορίας 1 και 2 (πολύ μικρή, μικρή). 

Για το βόειο - μοσχαρίσιο κρέας ο κωδικός του ζώου ή της ομάδας πρέπει να αναγράφεται και στο 

συνοδευτικά εμπορικά έγγραφά (τιμολόγια, δελτία αποστολής).Το νωπό κρέας να είναι απαλλαγμένο από 

οστά, λίπος, τένοντες κλπ και να παραδίδεται σε συσκευασία ανατομικών τεμαχίων κρέατος όπως αυτά 

καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981(Η σπάλα είναι αυτοτελές τεμάχιο δεύτερης κατηγορίας). 

5.Τα κρέατα θα παραδίδονται σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος(Vacuum) με χάρτινη αυτοκόλλητη 

ετικέτα , στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας  του ζώου ,σε συσκευασίες των 2 και 5 

κιλών και θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

6. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος ,πρέπει να γίνεται απαραίτητα από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό 

έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού) και για την συντήρηση και διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται 

οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. 410/94 όπως ισχύει τροποποιημένο σύμφωνα με το Π.Δ. 203/98. 

7. Η μεταφορά των κρεάτων προς τις αποθήκες του Νοσοκομείου μας θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Τα έντυπα των 

καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου για έλεγχο. 

8.Χοιρινά:μηρός-μπριζόλες χωρίς οστά με εξωτερικό λίπος-πάχος 2 χιλιοστών, να προέρχονται από 

εγκεκριμένο εργαστήριο (με άδεια λειτουργίας από την κτηνιατρική υπηρεσία και κωδικό αριθμό 

ΕΕ)τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος και να πληρούν όλες τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

9.Τ ο αρνί γάλακτος να προέρχεται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική 

Υπηρεσία και κωδικό αριθμό Ε.Ε.) τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος και να πληρούν όλες τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και να υπάρχει σφραγίδα προέλευσης. Κατά προτίμηση 

ελληνικής παραγωγής χωρίς  κεφάλι και εντόσθια(εκτός από τις μέρες των εορτών σύμφωνα με την 

Αγορανομική Διάταξη14/89)από ζώα που έχουν εκτραφεί και αναπτυχθεί καλά. 

 

4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ CPV:15221000-3 

Ψάρια -Σουπιές –Καλαμαράκια-Χταπόδι 
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 Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα να ισχύουν οι εκάστοτε κτηνιατρικές, υγειονομικές διατάξεις και διατάξεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά στην επιθεώρηση, εισαγωγή, συντήρηση ,επεξεργασία, εμπορία 

αυτών. 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι Α ποιότητας για κάθε είδος, κατεψυγμένα κατά μονάδα 

(IQF) και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλο και Β χαρτοκιβώτιο), 

καλά διατηρημένα και απ΄ ευθείας βγαλμένα από την κατάψυξη ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. 

Να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης κατά την παράδοση. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα 

έχουν ποσοστό επίπαγο σύμφωνα με το ισχύον προεδρικό διάταγμα. 

Τα κατεψυγμένα ιχθυηρά θα τεμαχίζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό αριθμό 

λειτουργίας, ο οποίος θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. 

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές, 

Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος ψαριού, ημερομηνία κατάψυξης, 

ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση επεξεργασίας και 

τεμαχισμού), καθαρό βάρος κα ποσοστό επί πάγου (ως 15% για τα τεμαχισμένα). 

Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας 

τους. 

Τα οχήματα μεταφοράς αλιευμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

το σκοπό αυτό. Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες του Νοσοκομείου με 

οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως ώστε να εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της μεταφορά θερμοκρασία≤ -

18οC. Τα μέσα μεταφοράς θα φέρουν καταγραφικά 

θερμοκρασίας. Τα έντυπα των καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου όποτε ζητηθούν. 

Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά 

και να αναγράφονται οιεξής ενδείξεις:  

α) Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα»  

β)Η συσκευασία τους να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει ευανάγνωστες τις ενδείξεις της 

ημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους  

γ) στη συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) ΕΟΚ της εγκατάστασης παραγωγής  

δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη».  

Θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητος, συσκευασμένα κατάλληλα και να έχουν 

ποσοστό επί πάγου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. 

5. ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ CPV: 15112100-7 

Το κοτόπουλο νωπό και η γαλοπούλα νωπή  
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Τα νωπά πουλερικά θα είναι τύπου 70% δηλαδή :σφαγμένα , αποπτερωμένα, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια 

που κόβονται στους ταρσούς ή και ένα εκατοστό κάτω από αυτούς, χωρίς όργανα του πεπτικού συστήματος 

και εντόσθια. 

Η μεταφορά θα γίνεται με ισοθερμικούς θαλάμους που διατηρούν την θερμοκρασία (+4ο C),(σχετ. Π.Δ. 

959/81) 

Τα χορηγούμενα πουλερικά θα είναι πάντα πρώτης κατηγορίας, ανέπαφα -λαμβανομένης υπόψη της 

παρουσίασης, καθαρά –χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα ,χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, 

χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες , και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης, θα 

πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους 

μηρούς,(σχετ.. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6), και (Π.Δ. 291/96). 

Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο , που έχει αριθμό 

έγκρισης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του 

κτηνιατρικού ελέγχου. Απαγορεύεται η χορήγηση νωπών πουλερικών που δεν πληρούν τους παραπάνω 

όρους, καθώς και τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Λόγω ευαισθησίας του κοτόπουλου (προς αποφυγή 

μολύσεων και αλλοιώσεων) θα πρέπει να παραδίδεται στο Νοσοκομείο συσκευασμένο και να φέρει 

ετικέτα όπου θα αναγράφεται το βάρος και η ημερομηνία λήξης.  

Η ημερομηνία παράδοσης των νωπών πουλερικών να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την 

ημερομηνία λήξεως. 

Τα νωπά μπούτια θα πρέπει να διανέμονται σε ομαδική συσκευασία τυποποίησης σε χαρτοκιβώτιο με 

σελοφάν και να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο (με άδεια λειτουργίας από την κτηνιατρική 

υπηρεσία και κωδικό αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού κρέατος και να φέρουν όλες τις ενδείξεις. 

6. ΑΥΓΑ  CPV: 03142500-3 

Τα αυγά που θα παραδίδονται θα είναι: 

1. Ωοσκοπηµένα Α κατηγορίας, µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει των κείµενων διατάξεων. 

2. Βάρους 53 έως 63 γραµµαρίων. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται µε ζύγιση ορισµένου 

αριθµού αυγών, κατ΄ εκτίµηση της Επιτροπής Παραλαβής. 

3. Τα αυγά θα είναι: καθαρά, άθικτα, συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο 

συσκευασίας, σε καθαρές προθήκες, µε τις παρακάτω προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 

ενδείξεις: 

 Όνοµα και διεύθυνση του ωοσκοπικού ή της εταιρείας που µεριµνά για τη συσκευασία 

 ∆ιακριτικός αριθµός ωοσκοπικού κέντρου 

 Κατηγορία αυγού Α 
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 Κατηγορία βάρους 

 Αριθµός αυγών 

 Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας 

 Να διατηρούνται στο ψυγείο αµέσως µετά την παραλαβή τους. 

4. Θα είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικές θήκες και Β χαρτοκιβώτιο. 

Οι συσκευασίες θα είναι κατάλληλου τύπου που θα τα προστατεύουν από εξωτερικές επιµολύνσεις 

και θα τα διατηρούν ακέραια κατά τη µεταφορά. Οι πλαστικές θήκες θα είναι 6, 10, 20, 30 

τεµαχίων, ανάλογα µε την παραγγελία του Νοσοκοµείου 

5. Τα αυγά που θα προσκοµίζονται θα είναι της πρώτης εβδοµάδας ωοσκόπησης και θα προκύπτει 

από την ετικέτα ή από σχετική βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου που θα συνοδεύσει το είδος. 

6. Τα αυγά θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, κοινοτικές και 

υγειονοµικές διατάξεις. 

7. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 15800000-6 

Αλεύρι  

Το προϊόν να είναι Α' ποιότητας, να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι 

προϊόν υψηλής ποιότητας και γεύσης, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές 

οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, με 

ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος .Επί της 

συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α)προέλευση, β) ποιότητα Α. 

Μακαρόνια 500γρμ  

1. Να είναι προϊόντα που παρασκευάζονται από σιμιγδάλι 100% και να πληρούν τους ορούς του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 115) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά να 

μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από 

έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία. 

2. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι και να 

μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. 

3. Οι πρώτες ύλες για την Παρασκευή ζυμαρικών πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους όρους και διατάξεις 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

4. Να είναι σε κατάλληλες και ακέραιες συσκευασίες των 500γραμ όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες 

παραγωγής και λήξης. 
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5. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις περί συσκευασίας του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 

6. Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου 

διατηρησιμότητας τους (π.χ. προϊόν με ημερομηνία ανάλωσης 12 μήνες θα παραλαμβάνεται το πρώτο 

τρίμηνο από την ημερομηνία παραγωγής τους). 

Ρύζι -΄Οσπρια 

θα πρέπει : Να είναι Α' ποιότητας, να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι 

φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και γεύσης, φετινής σοδιάς ,ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, 

μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα ,απεντομωμένα με 

φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 

500γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: 

α)προέλευση, β) ποιότητα Α. Δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμέναφυτά. 

Αλάτι ψιλό  

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητος, κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει 

χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό 

στο μαγείρεμα.. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και εγγυημένη ημερ. 

λήξης τουλάχιστον 1έτους εκτός ψυγείου με περιεκτικότητα NaCl τουλάχιστον 95%. 

Άνθος αραβοσίτου βανίλια  

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το προϊόν 

θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΖΕΛΕ 

Να παρασκευάζεται αποκλειστικά από τις επιτρεπόμενες πρώτες ύλες του άρθρου 132 του Κ.Π.Τ. Σε κανένα 

στάδιο δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται γλυκαντική ουσία πλήν σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. 

Ελιές καλαμών  

Ελιές, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία με ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. Θα 

είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως με τις 

ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ζάχαρη λευκή ψιλή 1 κιλό  
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Αρίστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, 

καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Το προϊόν 

θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κανέλλα τριμμένη 500γραμ.  

Αρίστης ποιότητος από το γένος CINNAMOMUM, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να μη φέρει 

σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κύμινο:από το φυτό Cuminum- Cuminum1 

Κομπόστα ροδάκινο  

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. και 

αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Οι καρποί και τα 

φρούτα που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή των κομποστών, πρέπει να πληρούν όλους τους όρους 

για τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο «Διάφορα τρόφιμα φυτικής 

προέλευσης» του Κ.Τ.Π. Τα διατηρημένα τρόφιμα πρέπει να πληρούν εκτός από τις διατάξεις του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και όλους τους όρους των διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν την 

υγιεινή κατάσταση και γενικά καταλληλότητα προς διατροφή. H ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στη 

συσκευασία και όχι στην επικολλημένη ετικέτα. Για τη συσκευασία των διατηρημένων τροφίμων, γενικά, 

πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι του Κ.Τ.Π. του Κεφαλαίου «Υλικά Συσκευασίας». 

Μαρμελάδα μερίδα 20 γραμ. διαφόρων γεύσεων  

Με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μέλι 

Περιεκτικότητα  του μελιού σε ζαχαρόζη να είναι όχι μεγαλύτερη από 10%.Η συσκευασία στο μέλι όπως και 

στην μαρμελάδα να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. Οι ετικέτες να φέρουν τις παρακάτω επισημάνσεις: 

 Χρονολογία παρασκευής ή ημερομηνία διατηρησιμότητας 

 Τίτλος προμηθευτή 

 Το είδος του περιεχομένου 

 Καθαρό βάρος 

 Τόπος παραγωγής 
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 Κωδικός παρτίδας 

Μοσχοκάρυδο τριμμένο  

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ξύδι  

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι. Εξωτερικά του μπουκαλιού να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το ξύδι 

να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού , η οξύτητα να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ και να 

μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Πιπέρι -Ρίγανη  

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Το πιπέρι να προέρχεται από το φυτό PEPER NIGRUM  και η ρίγανη από το φυτό ORIGANUM VULGARE. 

 Τοματ/λτος  

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται 

η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου και να πληροί τους 

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

Φυσικός χυμός 

Οι φυσικοί χυμοί να είναι σε συσκευασία TETRA PAK ή TETRA BRIK. 

Μανιτάρια κονσέρβα 

Μανιτάρια κονσέρβα χαρακτηρίζεται το προϊόν που παρασκευάζεται από νωπά μανιτάρια, ολόκληρα ή 

τεμαχισμένα, καλλιεργούμενων ποικιλιών του γένους AGARICUS (AGARICUS BISPORUS ή PSALLIOTA 

BISPORA) μέσα σε νερό ή χυμό των μανιταριών, έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να 

εξασφαλίζεται η προστασία του από αλλοιώσεις και είναι συσκευασμένο σε κλειστούς περιέκτες από υλικά 

κατάλληλα για την συσκευασία τροφίμων. Προαιρετικά μπορούν να προστεθούν αλάτι, ξύδι , μπαχαρικά, 

αρτύματα, κιτρικό οξύ (Ε330) και ασκορβικό οξύ (Ε300) ως αντιοξειδωτικό. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη 

χρωστικών ουσιών. 

Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται και ελληνικά όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις. 
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8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: 15331100-8 

Τα κατεψυγμένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία και 

τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Όλα τα κατεψυγμένα να είναι σε αεροστεγή, άρτια, χωρίς διακοπή στη ραφή συσκευασία, έως 1.000 γρ. 

Τα φασολάκια να είναι πλατιά, χαρακτηριστικό προϊόν, χωρίς κοτσάνια, με ανοιχτό χαρακτηριστικό 

πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα 

ή υπολείμματα εντόμων, με απουσία φυτοφαρμάκων. 

Ο αρακάς να είναι μέτριος, χαρακτηριστικό προϊόν, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, 

απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή υπολείμματα 

εντόμων, με σταθερή διάμετρο. 

Το σπανάκι χαρακτηριστικό προϊόν, με  χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από χώμα, 

κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων. 

Τα ανάμικτα λαχανικά να είναι μετρίου μεγέθους, χαρακτηριστικό προϊόν, με  χαρακτηριστικά χρώματα, 

απαλλαγμένα από χώμα, κατεψυγμένα χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή υπολείμματα 

εντόμων. 

 

9. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 03221200-8 

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης από την επικρατέστερη - μέση λιανική τιμή πώλησης. 

Τα οπωρολαχανικά όσον αφορά την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, τη 

σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση, τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων 

και τη διακίνηση αυτών θα είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις 

σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με 

περισσότερες από μία σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. 

 

Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο 

αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζομένου είδους, κατηγορία προέλευσης ως και 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα Π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κλπ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κλπ. 

ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κλπ. 

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα Α' ποιότητας. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας 

πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και 

ιδίου βαθμού ωρίμανσης, με έντονα τα χρώματά τους και χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους. 
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Συγκεκριμένα: 

• Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον 

τόπο παραγωγής. 

• Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε 

άριστη κατάσταση, όσον αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, 

έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να παραδίδονται σε άριστη 

κατάσταση. 

• Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, 

σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π. 

Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών σύμφωνα με την εποχή για 

την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας. 

Οι νωπές πατάτες και τα ξερά κρεμμύδια θα είναι α' κατηγορίας θα αναφέρουν την προέλευσή τους 

 

10. ΕΛΑΙΑ CPV:15411200-4 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 5λιτρο  

1. Το παραπάνω είδος θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ,με οξύτητα 0-1%, τυποποιημένο και 

σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της 

συσκευασίας την προέλευση, εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών που αφορούν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο καθώς με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές και 

Αγορανομικές  Διατάξεις. 

2. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας. 

ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ 

Το ηλιέλαιο να είναι λάδι από σπόρους του φυτού Ηλίανθος Α΄ ποιότητας, διαυγές, µε ξανθωπό χρώµα και 

ελαφρά γεύση. Συσκευασία εµπορίου 10lt, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, το σύνολο των στοιχείων 

που πιστοποιούν το προϊόν και η ηµεροµηνία λήξης του.  

 

 

11. ΝΕΡΑ CPV:15981000-8 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το παρεχόμενο νερό στις φιάλες θα είναι φυσικό μεταλλικό νερό χωρίς πρόσθετες χρωστικές ουσίες, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα περιέχεται σε διαφανείς φιάλες από πλαστικό υλικό κατάλληλο για 

τρόφιμα, εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους.  
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Κάθε φιάλη θα φέρει στέρεα κολλημένη ταινία ή ανεξίτηλη επιγραφή στην οποία θα αναγράφονται 

ευκρινώς:  

1. Ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης εμφιαλώσεως και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου.  

2. Η πηγή προέλευσης του νερού και ο τόπος εκμετάλλευσης της πηγής.  

3. Επίσημη φυσική και χημική ανάλυση του νερού που θα στηρίζεται στο μέσον όρο των αποτελεσμάτων 

των τεσσάρων εποχιακών εξετάσεων του προηγούμενου χρόνου, εγκεκριμένη από την αρμόδια Υγειονομική 

Υπηρεσία. 

 4. Τυχόν εφαρμοζόμενη επεξεργασία καθαρισμού και απολύμανσης: α. Τον διαχωρισμό ενώσεων σιδήρου, 

μαγγανίου και θείου, καθώς και αρσενικού από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά, μέσω κατεργασίας με 

αέρα εμπλουτισμένο με όζον και ότι η κατεργασία αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιήσει τη 

σύσταση αυτού του νερού, όσον αφορά στα φυσικά συστατικά του, στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του 

εφόσον: - η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 

οδηγίας 80/777 (Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.8.80). - η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες 

Αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ειδικούς ελέγχους. β. Τον διαχωρισμό των ανεπιθύμητων συστατικών 

εκτός όσων αναφέρονται στο (α) και (β) της παρ.1, του αρ. 4 της Απόφασης Υ2/ΟΙΚ.329 (ΦΕΚ 114/Β’/12-2-

1998) και ότι η κατεργασία αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιήσει τη σύσταση αυτού του νερού, 

όσον αφορά τα φυσικά συστατικά στα οποία οφείλει της ιδιότητές του εφόσον: - η κατεργασία 

ανταποκρίνεται της όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/777 

(Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.8.80). - η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες 

πραγματοποιούν ειδικούς ελέγχους.  

5. Η ποσότητα (όγκος). 

 6. Η ημερομηνία εμφιάλωσης ή ο κωδικός αριθμός παραγωγής.  

7. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (μέρα/μήνας/χρόνος).  

8. Υπόδειξη διατήρησης σε σκιερό και δροσερό μέρος (το πολύ σε θερμοκρασία έως 18ο C). Ειδικά ο 

περιέκτης (φιάλη) θα πρέπει να φέρει ευκρινώς: 1. Ένδειξη ότι είναι κατάλληλη για τρόφιμα. 2. Το ειδικό 

σύμβολο που δηλώνει τον τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη.  

                                          

 
Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία 

που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον 

αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του 

φακέλου που τις περιέχει. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο 

δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο οικονομικής 

προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

 1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 
73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 
Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
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αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Πρόσκλησης . 
      3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται το ΤΜΗΜΑ ,η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο 
αύξοντας αριθμός των ειδών του τμήματος .   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
  
Η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του 

προϋπολογισμού της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 16/05/2022 και ώρα 12:00 μ.μ 

 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 
 
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ. Πολίτη 
Αικατερίνη τηλ:2645360287. 
 
                                                                                                                                  Ο                                 

                                                                                                                ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ            

                                                                                                                  ΜΠΑΚΑΒΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                  
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