ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013
Κ.Α.:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022 - 15.6481.0002 20.6063.0007 - 30.6063.0007 - 35.6063.0007 - 45.6063.0006 του
υπό κατάρτιση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.: 15.6481.0001 15.6481.0002 - 15.6481.0003 - 15.6481.0004 - 15.6481.0005 15.6481.0006 - 15.6481.0007 - 15.6481.0010 του υπό
κατάρτιση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.: 15.6481.0001 15.6481.0002 - 15.6481.0003 - 15.6481.0004 - 15.6481.0005 15.6481.0006 - 15.6481.0007 του υπό κατάρτιση
προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

A/A

15800000-6
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ

15872400-5

τεμάχιο

2

ΚΟΙΝΟ ΑΛΕΥΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

15612120-8

τεμάχιο

3

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΟ ΕΒΑΠΟΡΕ

15511600-9

τεμάχιο

4

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ

15831200-4

τεμάχιο

5

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

15861000-1

τεμάχιο

6

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ

15241400-3

τεμάχιο

7

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΧΟΙΡΙΝΟ

15897200-4

τεμάχιο

8

ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ (ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ)

15612210-6

τεμάχιο

9

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

15850000-1

τεμάχιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 400gr: Συσκευασία 400 kgr αναλλοίωτη χωρίς ίχνος
παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό.
Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητος,
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4
μηνών εκτός ψυγείου.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr μεταλλικό κουτί με ημερομηνία λήξης
που δεν θα έχει χτυπηθεί.
ΖΑΧΑΡΗ 1Kg Συσκευασία ενός κιλού με αναγραφόμενη
προέλευση Α' Ποιότητας
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 194gr: Συσκευασία των 194 gr με
αναγραφόμενη προέλευση Α' Ποιότητας
ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ 140gr: Συσκευασία των 140 gr με
αναγραφόμενη προέλευση Α' Ποιότητας σε νερό
ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΧΟΙΡΙΝΟ 200gr: Συσκευασία των 200 gr με
αναγραφόμενη προέλευση
ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ (τεμάχιο 200gr): Με συσκευασία αναλλοίωτη με
ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα
έχει καμία μυρωδιά ή έντομα.
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με
ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι
φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση.

10 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

15850000-1

τεμάχιο

11 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ(ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6)

15850000-1

τεμάχιο

12 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

15332290-3

τεμάχιο

13 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ

15820000-2

τεμάχιο

14 ΞΥΔΙ

15871110-8

τεμάχιο

15 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ

03211300-6

τεμάχιο

16 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕ

03211300-6

τεμάχιο

17 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ

15331425-2

τεμάχιο

18 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

03212220-8

τεμάχιο

19 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

03212220-8

τεμάχιο

20 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ

15821110-3

τεμάχιο

21 ΦΥΤΙΝΗ

15412200-1

τεμάχιο

15411110-6
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15411110-6

τεμάχιο

15800000-6
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15872400-5

τεμάχιο

Α1β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1

Α/Α
1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ

Α2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Α2α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1 κιλό

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 : Συσκευασία των 500gr με
ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι
φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση.
Μαρμελάδα με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 380γρ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: σε συσκευασία των 225 γρ.
Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 390ml: Σε πλαστική φιάλη με φυσιολογικό χρώμα
αναλλοίωτο παρασκευασμένο από σταφύλι σε νόμιμες
προδιαγραφές
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ: 500gr, Σε συσκευασία των 500γρ. πρόσφατης
παραγωγής με αναγραφόμενες προδιαγραφές
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr: Συσκευασία 500gr τυποποιημένα,
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με
καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr: Συσκευασία 500gr τυποποιημένα,
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με
καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 250γρ. Συσκευασία 250γρ, συσκευασμένο,
σφραγισμένο, με αναγραφόμενες προδιαγραφές πρόσφατης
παραγωγής
ΦΥΤΙΝΗ 400gr: Συσκευασία 400gr συσκευασμένο, σφραγισμένο,
με αναγραφόμενες προδιαγραφές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 Lt.: Συσκευασία ενός λίτρου, πλαστικό δοχείο
οξύτητας 0,1 , εγχώριο αναγραφόμενο στην ετικέτα EXTRA
παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληροί τους όρους των
αγορανομικών διατάξεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1κιλ: Συσκευασία σε σακκούλα αναλλοίωτη
χωρίς ίχνος παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό και
σπυρωτό.

2

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 κιλό

15612120-8

τεμάχιο

3

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ

15612190-9

τεμάχιο

4

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

15884000-8

τεμάχιο

5

ΑΥΓΑ ΑΝΑ τεμάχιο

03142500-3

τεμάχιο

6

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 100 γρ.( ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ)

15872300-4

τεμάχιο

7

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 γρ.

15431100-9

τεμάχιο

8

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ.

15511600-9

τεμάχιο

9

ΔΑΦΝΗ 100 γρ.

15872300-4

τεμάχιο

10 ΔΥΟΣΜΟΣ 100 γρ.

15872300-4

τεμάχιο

11 ΖΑΜΠΟΝ ΠΛΑΤΗ φέτες (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΌ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ)

15131400-9

κιλό

160 γρ.

Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητος,
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4
μηνών εκτός ψυγείου.
(φαρινάπ) αρίστης ποιότητας συσκευασμένη σε κατάλληλη
τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500
γραμμαρίων, χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθμός έγκρισης Α.Χ.Σ., η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 5
μηνών εκτός ψυγείου
Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και
τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Αυγά φρέσκα αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη
συσκευασία των 30 αυγών. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο
αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η ημερομηνία
παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 25 ημερών.
Βασιλικος 100γρ. αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Μαργαρίνη αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη
για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο
πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250 γρ. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Εβαπορέ 410γρ. ελαφρύ και πλήρης άριστης ποιότητας γάλα,
μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα(1) μέρος γάλατος
με 1,4 μέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου.
Δάφνη 100γρ. αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Δυόσμος 100γρ.αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΖΑΜΠΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: σύμφωνα με τις υγειονομικές
και κτηνιατρικές διατάξεις, κομμένο σε φέτες.

12 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό

15831200-4

τεμάχιο

Άριστης 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.

13 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1 κιλό

15830000-5

τεμάχιο

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ: 1 κιλού. λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία
κατάλληλη για το προϊόν, παρασκευασμένη στην Ελλάδα με
ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσής του.

14 ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ 500 γρ.

15851000-8

τεμάχιο

Ζύμη κουρού: αρίστης ποιότητας 500 γραμμ. , τυποποιημένο σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση,
τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό )

15 ΚΑΚΑΟ 1 κιλό

15841000-5

τεμάχιο

16 ΚΑΝΕΛΛΑ 100 γρ.

15872200-3

τεμάχιο

17 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ τεμάχιο

18 ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ κιλό

15872200-3

15544000-3

Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη
συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Κανέλα σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

τεμάχιο

Κανέλα σε ξύλο αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

κιλό

Κασέρι τυρί πρώτης ποιότητος, συσκευασία 1κιλού, κατάλληλης
ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο
ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια ή παστίτσιο
κ.λ.π. (μετρίας σκληρότητας), και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι
2%. Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

19 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ κιλό

15544000-3

κιλό

20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ -ΦΛΕΙΚΣ 375 γρ.

15613311-1

τεμάχιο

Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης ποιότητος 1κιλού, από αιγοπρόβειο
γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να
καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί
με μακαρόνια ή παστίτσιο κ.λ.π. (μετρίας
σκληρότητας), και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%.
Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 6 μηνών.
Δημητριακά τύπου κορν φλέιξ αρίστης ποιότητος, από τραγανές
νιφάδες καλαμποκιού , εμπλουτισμένα με βιταμίνες , σίδηρο
κ.λ.π. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης Τυποποιημένα σε
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή
συσκευασία των 375 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,.

21 ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ τεμάχιο

15612210-6

τεμάχιο

22 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 500 γρ.

15850000-1

τεμάχιο

23 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 γρ.

15850000-1

τεμάχιο

24 ΚΥΜΙΝΟ 100 γρ.

15872200-3

τεμάχιο

25 ΜΑΓΙΑ φακελάκι

15898000-9

τεμάχιο

26 ΜΕΛΙ κιλό

27 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 100 γρ.

28 ΜΠΕΙΚΙΝ -ΠΑΟΥΝΤΕΡ τεμάχιο

15831600-8

15872200-3

15899000-6

ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ (τεμάχιο200γρ): Με συσκευασία αναλλοίωτη με
ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα
έχει καμία μυρωδιά ή έντομα.
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με
ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι
φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.
Κύμινο 100γρ. αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Μαγιά αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, σε τεμάχιο. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου.

τεμάχιο

Μέλι αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

τεμάχιο

Μοσχοκάρυδο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

τεμάχιο

Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε πλαστικό
σακουλάκι, καθαρού βάρους 20 γραμμαρίων, που αναλογεί για
να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

29 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 γρ.

15331425-2

τεμάχιο

30 ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350 ml

15871110-8

τεμάχιο

31 ΠΕΝΝΕΣ 500 γρ.

15850000-1

τεμάχιο

32 ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ 500 γρ.

15850000-1

τεμάχιο

33 ΠΙΠΕΡΙ 100 γρ.

15872200-3

τεμάχιο

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Ξύδι αρίστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε κατάλληλο
πλαστικό μπουκάλι, βάρους 350 ml. Εξωτερικά του μπουκαλιού
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.
ΠΕΠΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.
Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

34 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 500 γρ.

03212220-8

τεμάχιο

35 ΡΙΓΑΝΗ 100 γρ.

15872300-4

τεμάχιο

36 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 γρ

03211300-6

τεμάχιο

37 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 γρ.

03211300-6

τεμάχιο

38 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 γρ.

03211300-6

τεμάχιο

39 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 γρ.

15625000-5

τεμάχιο

40 ΤΣΑΙ ΠΑΚΕΤΟ(10 φακελάκια)

15864100-3

τεμάχιο

41 ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες 1 κιλό

15542200-1

κιλό

42 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 γρ.

03212220-8

τεμάχιο

43 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 γρ.

03212220-8

τεμάχιο

44 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 γρ.

03212220-8

τεμάχιο

45 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ κιλό

15542300-2

κιλό

Ρεβύθια αποφλοιωμένα 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
Ρίγανη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
Σιμιγδάλι αρίστης ποιότητος, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για
παρασκευή χαλβά. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική
σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων με κενό αέρος. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Τσάι αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε φακελάκια σε
κατάλληλη συσκευασία των 10 gr εμποτιζόμενα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Τυρί για τοστ σε φέτες βάρος 1 κιλού, αρίστης ποιότητος, από
αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά,συσκευασμένο κατάλληλα,
έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σε τοστ.
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr: Συσκευασία 500gr τυποποιημένα,
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με
καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
Φασόλια γίγαντες αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, καθαρισμένα , τυποποιημένα σε κατάλληλη
πλαστική σακούλα, βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Φασόλια μέτρια αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, καθαρισμένα , τυποποιημένα σε κατάλληλη
πλαστική σακούλα, βάρους 500γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Τυρί φέτα φρέσκια{ΠΟΠ] 1 κιλού, αρίστης ποιότητος, βαρελίσια,
από αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας,
συσκευασμένη κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

46 ΦΡΥΓΑΝΙΑ πακέτο διπλό

15821110-3

Τεμάχιο

47 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ 200 γρ.

15821100-0

Τεμάχιο

48 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500 γρ.

15851000-8

Τεμάχιο

49 ΦΥΤΙΝΗ 400 γρ.

15412200-1

Τεμάχιο

50 ΧΑΜΟΜΗΛΙ πακετο (10 φακελάκια)

15865000-9

Τεμάχιο

51 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 γρ.

15850000-1

Τεμάχιο

52 ΖΕΛΕ διπλό

15332240-8

Τεμάχιο

53 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

15332290-3

Τεμάχιο

54 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 200 gr

15551300-8

Τεμάχιο

03221200-8
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α2β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α/Α
1

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

03221270-9

κιλό

2

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

03221270-9

Τεμάχιο

3

ΑΝΗΘΟΣ

03221000-6

Δέμα 450gr

Άριστης ποιότητα, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική
αεροστεγή συσκευασία, διπλού πακέτου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός
ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία, 200 gr το καθένα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός
ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Φύλλο κρούστας αρίστης ποιότητας 500 γραμμ., τυποποιημένο
σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η
προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι,
νερό )
ΦΥΤΙΝΗ 400gr: Συσκευασία 400gr συσκευασμένο, σφραγισμένο,
με αναγραφόμενες προδιαγραφές
Χαμομήλι αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε φακελάκια σε
κατάλληλη συσκευασία των 10 gr εμποτιζόμενα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα
απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας
πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι.
Ζελέ φρούτων αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία 2 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.
Μαρμελάδα με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 380γρ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά.
Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι,
βάρους 500 γρ. με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση την ημερομηνία
λήξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγγουράκια φρέσκα 1 κιλού αρίστης ποιότητος, πράσινα, μετρίου
μεγέθους.
Αγγούρια φρέσκα 1 τεμαχίου αρίστης ποιότητος, πράσινα,
μετρίου μεγέθους.
Άνηθος φρέσκος, δέμα 450γρ, αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.

Καρότα φρέσκα, 1 κιλού, αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά,
μετρίου μεγέθους, τραγανά.
Κολοκύθια 1 κιλού, φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Κουνουπίδι εγχώριο 1 κιλού φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο
και πράσινο.
Κρεμμύδια ξερά 1 κιλού αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.
Κρεμμυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα.
Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, μετρίου μεγέθους,
σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
Μαϊντανός δέμα 350γρ φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.
Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους,
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ).
Μελιτζάνες τσακώνικες 1 κιλού αρίστης ποιότητας μετρίου
μεγέθους

4

ΚΑΡΟΤΑ

03221112-4

κιλό

5

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

03221250-3

κιλό

6

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ

03221420-6

κιλό

7
8

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

03221113-1
03221113-1

κιλό
κιλό

9

ΛΑΧΑΝΟ

03221410-3

κιλό

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

03221000-6

Δέμα 450gr

11 ΜΑΡΟΥΛΙ

03221310-2

Τεμάχιο

12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ

03221000-6

κιλό

13 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ

03221000-6

κιλό

14 ΜΠΡΟΚΟΛΟ

03221430-9

κιλό

15 ΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

03221240-0

κιλό

16 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ

03221110-0

κιλό

Πατζάρια εγχώρια φρέσκα αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους

17 ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ

03212100-1

κιλό

Πατάτες εγχώριες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους

18 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ

03221230-7

κιλό

19 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

03221230-7

κιλό

20 ΠΡΑΣΑ

03221000-6

κιλό

21 ΣΑΛΑΤΕΣ

03221300-9

Τεμάχιο

03221000-6
03121100-6
03221340-1
15872300-4

κιλό
Τεμάχιο
κιλό
Δέμα 100gr

26 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ

03221212-5

κιλό

27 ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ

03221212-5

κιλό

28 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

03222322-6

κιλό

29 ΒΑΝΙΛΙΕΣ

03222000-3

κιλό

30 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

03222000-3

κιλό

31 ΛΕΜΟΝΙΑ

03222210-8

κιλό

22
23
24
25

ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΡΔΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΔΥΟΣΜΟΣ

Μελιτζάνες φλάσκες 1 κιλού αρίστης ποιότητας μετρίου μεγέθους
Μπρόκολο εγχώριο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και
πράσινο.
Τομάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες, ζουμερές και
γλυκές, μετρίου μεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα).

Πιπεριές κέρατα πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους, αρίστης
ποιότητας.
Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους,
αρίστης ποιότητας.
Πράσο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.
Σαλάτα φρέσκια αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους,
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ).
Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.
Σκόρδα ντόπια, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.
Δυόσμος φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Φασόλια μπαρμπούνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και
πράσινα.
Φασόλια τσαουλιά φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα.
Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Βανίλιες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού
μεγέθους.
Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό,
Μετρίου μεγέθους.
Λεμόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, μετρίου
μεγέθους.

32 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

03222321-9

κιλό

33 ΜΠΑΝΑΝΕΣ

03222111-4

κιλό

34 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

03222330-5

κιλό

35 ΠΕΠΟΝΙΑ

15332180-9

κιλό

36 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

03222220-1

κιλό

37 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ

03222220-1

κιλό

38 ΡΟΔΑΚΙΝΑ

03222332-9

κιλό

39 ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ

03222240-7

κιλό

40 ΦΡΑΟΥΛΕΣ

03222313-0

κιλό

41 ΑΡΑΚΑΣ

03221220-4

κιλό

42 ΒΕΡΙΚΟΚΑ

03222331-2

κιλό

15411110-6
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15411110-6

τεμάχιο

Α/Α

1

Α2γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό (extra) παρθένο συσκευασία 5 λίτρων

Α/Α

Α2δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

15810000-9
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

15812000-3

κιλό

2

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

15812000-3

κιλό

Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού
μεγέθους.
Νεκταρίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Πεπόνι φρέσκο αρΠεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο,
ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους.ίστης ποιότητος, ώριμο,
ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους.
Πορτοκάλια βαλέντσια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα ζουμερά
και γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους,
κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.
Πορτοκάλια μέρλιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα ζουμερά και
γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, κατάλληλα
για επιτραπέζια κατανάλωση.
Ροδάκινα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Κλιμεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουμερά χωρίς σπόρους,
ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Φράουλές φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού
μεγέθους.
Αρακάς φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Βερίκοκα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο τυποποιημένο και σφραγισμένο σε
κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να είναι καλά ψημένοι
και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
τους.
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει να είναι καλά
ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα
υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
τους.

3

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

15810000-9

κιλό

4

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

15810000-9

κιλό

5

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ(ΣΙΜΜΙΚΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350gr. ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)

15811000-6

Τεμάχιο

6

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ συσκευασία 680γρ.-700γρ.

15811000-6

Τεμάχιο

Α/Α

Α2ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

15221000-3
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ

15221000-3

κιλό

2

ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ

15221000-3

κιλό

Α2στ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

15110000-2
15112000-6

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ: Τα πασχαλίνα κουλουράκια πρέπει να είναι καλά
ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα
υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.
Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την
παράδοσή τους.
ΤΣΟΥΡΕΚΙ: 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 παράδοσή
του.
Σίμμικτο χωριάτικο, ολικής αλέσεως.Ο άρτος που θα
προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων
και ποτών.Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος
καθαρού βάρους 350γρ. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον
εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. 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 πλαστικά κάνιστρα ή σε
καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 680700 γρ., το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληρεί
τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών.
Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βακαλάος φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητος, ακέφαλος,
χονδρός, συσκευασμένος και τεμαχισμένος κατάλληλα, επίπαγος
μέχρι 15%
Γαλέος φέτα 280-320 gr. έκαστο.Η συσκευασία των προϊόντων θα
φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (είδος ψαριού,
ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης,
αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση επεξεργασίας και
τεμαχισμού), καθαρό βάρος και ποσοστό επίπαγου (ως 15% για
τα τεμαχισμένα). Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι
τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος και το βάρος τους θα
είναι:

Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Κοτόπουλο τύπου 65% νωπό εγχώριο (σε κιλά)

15112100-7

κιλό

2

Κιμάς μπούτι νεαρό μοσχάρι (σε κιλά)

15131620-7

κιλό

3

Χοιρινό (σε κιλά)

15113000-3

κιλό

4

Μοσχάρι νεαρό (ποντίκι - σε κιλά)

15111200-1

κιλό

15982000-5
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

1

Α/Α

Α2ζ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΚΟΥΤΑΚΙ 330ml

Α3) ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Α3α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

15982000-5

Τεμάχιο

15511100-4
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Νωπό κοτόπουλο αρίστης ποιότητος, συσκευασμένο και
τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση, καθώς
και σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο (κοτόπουλο), σε πρώτη
και δεύτερη συσκευασία.
Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος , από μπούτι χωρίς λίπος,
συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και
προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού ).
Νωπό κρέας χοιρινό αρίστης ποιότητος άνευ οστών από μπούτι,
χωρίς λίπος συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία
λήξης και προέλευση.
Νωπό κρέας μοσχαρίσιο νεαρό αρίστης ποιότητος άνευ οστών
από ποντίκι, χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή
ημερομηνία λήξης και προέλευση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναψυκτικά σε κουτάκι 330ml αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων
εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις
της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και
ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων
και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της
απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος –
οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή
παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς
προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις
και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο
ως προς την ημερομηνία λήξης τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και του Κώδικα
Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1ος λίτρου
κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι , για ευκολία στη χρήση, με διάρκεια
ζωής όχι μεγαλύτερη των 5 ημερών.
Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου
Ε.
Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε
υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C
για 15 sec ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης
που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και
θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και
θετική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης.

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

15511100-4

Τεμάχιο

15811000-6
15812121-7
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και του Κώδικα
Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1ος λίτρου
κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι , για ευκολία στη χρήση, με διάρκεια
ζωής όχι μεγαλύτερη των 5 ημερών.
Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου
Ε.
Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε
υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C
για 15 sec ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης
που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και
θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και
θετική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης.
Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν,
σε θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6ο C.
Να περιέχει λίπος 3,5% με ειδικό βάρος στους 20ο C 1028g/l και το
στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.υ.λ.λ) 8,5 %.
Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών,
διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας.
Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ΗΑCCP (σύστημα της
υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης
ποιότητας).
Η συσκευασία του γάλατος πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής .
Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα
ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη
σύσταση του γάλατος.
Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις
«ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ», το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος,
καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης.
Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει
να είναι ίδια με την ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι
συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλιποβαρείς , χτυπημένες κλπ.

Β) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Α/Α

Β1)ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ
ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

2

3

Α/Α
1

2

3

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ(ΣΙΜΜΙΚΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350 gr. ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ συσκευασία 680 γρ.-700γρ.

ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ ΚΙΛΟ

Β2)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1 κιλό

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 κιλό

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ

Τεμάχιο

Σίμμικτο χωριάτικο, ολικής αλέσεως.Ο άρτος που θα
προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων
και ποτών.Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος
καθαρού βάρους 350γρ. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον
εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. 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 πλαστικά κάνιστρα ή σε
καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων.

Τεμάχιο

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 680700 γρ., το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληρεί
τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα
αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.

15812121-7

Κιλο

ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ: 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 παράδοσή
του.

15800000-6
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15872400-5

τεμάχιο

15811000-6

15811000-6

15612120-8

15612190-9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1κιλ: Συσκευασία σε σακκούλα αναλλοίωτη
χωρίς ίχνος παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό και
σπυρωτό.

τεμάχιο

Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητος,
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου.

τεμάχιο

(φαρινάπ) αρίστης ποιότητας συσκευασμένη σε κατάλληλη
τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500
γραμμαρίων, χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθμός έγκρισης Α.Χ.Σ., η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 5
μηνών εκτός ψυγείου

4

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

5

15884000-8

τεμάχιο

ΑΥΓΑ ΑΝΑ τεμάχιο

03142500-3

τεμάχιο

6

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 100 γρ.

15872300-4

τεμάχιο

7

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 γρ.

15431100-9

τεμάχιο

8

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ.

15511600-9

τεμάχιο

9

160 γρ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1 κιλό

15551300-8

τεμάχιο

10 ΔΑΦΝΗ 100 γρ.

15872300-4

τεμάχιο

11 ΔΥΟΣΜΟΣ 100 γρ.

15872300-4

τεμάχιο

12 ΖΑΜΠΟΝ ΠΛΑΤΗ φέτες

15131400-9

Κιλό

13 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό

14 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1 κιλό

15831200-4

15830000-5

Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και
τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Αυγά φρέσκα αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη
συσκευασία των 30 αυγών. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο
αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η ημερομηνία
παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 25 ημερών.
Βασιλικος 100γρ. αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Μαργαρίνη αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη
για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο
πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250 γρ. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Εβαπορέ 410γρ. ελαφρύ και πλήρης άριστης ποιότητας γάλα,
μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα(1) μέρος γάλατος
με 1,4 μέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου.
Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά.
Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι,
βάρους 1000 γρ. με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
την προέλευση την ημερομηνία
λήξης.
Δάφνη 100γρ. αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Δυόσμος 100γρ.αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΖΑΜΠΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: σύμφωνα με τις υγειονομικές
και κτηνιατρικές διατάξεις.

τεμάχιο

Άριστης 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.

τεμάχιο

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ: 1 κιλού. λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία
κατάλληλη για το προϊόν, παρασκευασμένη στην Ελλάδα με
ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσής του.

15 ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ 500 γρ.

16 ΚΑΚΑΟ 1 κιλό

17 ΚΑΝΕΛΛΑ 100 γρ.

18 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ τεμάχιο

19 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 1 κιλό

20 ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ κιλό

15851000-8

15841000-5

15872200-3

15872200-3

15833000-6

15544000-3

τεμάχιο

Ζύμη κουρού: αρίστης ποιότητας 500 γραμμ. , τυποποιημένο σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση,
τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό )

τεμάχιο

Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη
συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

τεμάχιο

Κανέλα σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

τεμάχιο

Κανέλα σε ξύλο αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

τεμάχιο

Καραμέλες ζελεδάκια αρίστης ποιότητος, τυποποιημένες σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού και εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

Κιλό

Κασέρι τυρί πρώτης ποιότητος, συσκευασία 1κιλού, κατάλληλης
ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο
ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια ή παστίτσιο
κ.λ.π. (μετρίας σκληρότητας), και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι
2%. Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

21 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ κιλό

15544000-3

Κιλό

22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ -ΦΛΕΙΚΣ 375 γρ.

15613311-1

τεμάχιο

23 ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ τεμάχιο

15612210-6

Τεμάχιο

Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης ποιότητος 1κιλού, από αιγοπρόβειο
γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να
καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί
με μακαρόνια ή παστίτσιο κ.λ.π. (μετρίας
σκληρότητας), και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%.
Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 6 μηνών.
Δημητριακά τύπου κορν φλέιξ αρίστης ποιότητος, από τραγανές
νιφάδες καλαμποκιού , εμπλουτισμένα με βιταμίνες , σίδηρο
κ.λ.π. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης Τυποποιημένα σε
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή
συσκευασία των 375 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,.
ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ (τεμάχιο 200γρ): Με συσκευασία αναλλοίωτη με
ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα
έχει καμία μυρωδιά ή έντομα.

24 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 500 γρ.

15850000-1

Τεμάχιο

25 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 γρ.

15850000-1

Τεμάχιο

26 ΚΥΜΙΝΟ 100 γρ.

15872200-3

Τεμάχιο

27 ΜΑΓΙΑ φακελάκι

15898000-9

Τεμάχιο

28 ΜΕΛΙ κιλό

15831600-8

Τεμάχιο

29 ΜΗΛΟΞΥΔΟ 350 ml

15871110-8

Τεμάχιο

30 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 100 γρ.

15872200-3

Τεμάχιο

31 ΜΠΕΙΚΙΝ -ΠΑΟΥΝΤΕΡ τεμάχιο

15899000-6

Τεμάχιο

32 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ τεμάχιο

15820000-2

Τεμάχιο

33 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 γρ.

15331425-2

Τεμάχιο

34 ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350 ml

15871110-8

Τεμάχιο

35 ΠΕΝΝΕΣ 500 γρ.

15850000-1

Τεμάχιο

36 ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ 500 γρ.

15850000-1

Τεμάχιο

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με
ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι
φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.
Κύμινο 100γρ. αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Μαγιά αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, σε τεμάχιο. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου.
Μέλι αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Μηλόξυδο αρίστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε
κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, βάρους 350 ml. Εξωτερικά του
μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
Μοσχοκάρυδο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε πλαστικό
σακουλάκι, καθαρού βάρους 20 γραμμαρίων, που αναλογεί για να
φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: σε συσκευασία των 225 γρ.
Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Ξύδι αρίστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε κατάλληλο
πλαστικό μπουκάλι, βάρους 350 ml. Εξωτερικά του μπουκαλιού
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.
ΠΕΠΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.

37 ΠΙΠΕΡΙ 100 γρ.

15872200-3

Τεμάχιο

38 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 500 γρ.

03212220-8

Τεμάχιο

39 ΡΙΓΑΝΗ 100 γρ.

15872300-4

Τεμάχιο

40 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 γρ

03211300-6

Τεμάχιο

41 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 γρ.

03211300-6

Τεμάχιο

42 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 γρ.

03211300-6

Τεμάχιο

43 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 γρ.

15625000-5

Τεμάχιο

44 ΤΣΑΙ πακέτο (10φακελάκια)

15864100-3

Τεμάχιο

45 ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες

15542200-1

Κιλό

46 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 γρ.

03212220-8

Τεμάχιο

47 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 γρ.

03212220-8

Τεμάχιο

48 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 γρ.

03212220-8

Τεμάχιο

Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
Ρεβύθια αποφλοιωμένα 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
Ρίγανη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
Σιμιγδάλι αρίστης ποιότητος, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για
παρασκευή χαλβά. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική
σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων με κενό αέρος. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Τσάι αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε φακελάκια σε
κατάλληλη συσκευασία των 10 gr εμποτιζόμενα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Τυρί για τοστ σε φέτες αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο
γάλα, πλήρης σε λιπαρά,συσκευασμένο κατάλληλα, έτσι ώστε να
μπορεί να καταναλωθεί σε τοστ.
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr: Συσκευασία 500gr τυποποιημένα,
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με
καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
Φασόλια γίγαντες αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, καθαρισμένα , τυποποιημένα σε κατάλληλη
πλαστική σακούλα, βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Φασόλια μέτρια αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, καθαρισμένα , τυποποιημένα σε κατάλληλη
πλαστική σακούλα, βάρους 500γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

49 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ κιλό

15542300-2

Κιλό

50 ΦΡΥΓΑΝΙΑ πακέτο διπλό

15821110-3

Τεμάχιο

51 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ 200 γρ.

15821100-0

Τεμάχιο

52 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500 γρ.

15851000-8

Τεμάχιο

53 ΦΥΤΙΝΗ 400 γρ.

15412200-1

Τεμάχιο

54 ΧΑΜΟΜΗΛΙ πακέτο (10 φακελάκια)

15865000-9

Τεμάχιο

55 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 γρ.

15850000-1

Τεμάχιο

56 ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ (ΑΤΟΜΙΚΑ)

15511600-9

Τεμάχιο

57 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ½ ΚΙΛΟΥ

Α/Α

Β3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΥΓΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

15861000-1

Τεμάχιο

15812100-4
03142500-3
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τυρί φέτα φρέσκια{ΠΟΠ] 1 κιλού, αρίστης ποιότητος, βαρελίσια,
από αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας,
συσκευασμένη κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.
Άριστης ποιότητα, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική
αεροστεγή συσκευασία, διπλού πακέτου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός
ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία, 200 gr το καθένα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός
ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Φύλλο κρούστας αρίστης ποιότητας 500 γραμμ. , τυποποιημένο
σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η
προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι,
νερό )
ΦΥΤΙΝΗ 400gr: Συσκευασία 400gr συσκευασμένο, σφραγισμένο,
με αναγραφόμενες προδιαγραφές
Χαμομήλι αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε φακελάκια σε
κατάλληλη συσκευασία των 10 gr εμποτιζόμενα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα
απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας
πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι.
Εβαπορέ γαλατάκια ατομικά ελαφρύ και πλήρης άριστης
ποιότητας γάλα, μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται
ένα(1) μέρος γάλατος με 1,4 μέρη νερού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητος, τυποποιημένος σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΚΟΚΑΚΙΑ

15810000-9

Κιλο

2

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

15810000-9

Κιλο

3

4

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

15810000-9

03142500-3

ΚΟΚΑΚΙΑ: 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 παράδοσή
του.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ: 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 παράδοσή
του.

Κιλο

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ: 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 παράδοσή
του.

Τεμαχιο

Αυγά φρέσκα αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα, καλά βρασμένα
με μη τοξική κόκκινη βαφή σε κατάλληλη συσκευασία. Στη
συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η
προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 25 ημερών.

5

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

15810000-9

Κιλο

6

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

15810000-9

Κιλο

7

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

15812122-4

Κιλο

8

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ

15842200-4

Κιλο

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να είναι καλά ψημένοι
και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
τους.
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει να είναι καλά
ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα
υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
τους.
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ: 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 παράδοσή
του.
ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ: σε κατάλληλη για τρόφιμα
συσκευασία όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως του
προϊόντος.

9

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Β4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α/Α

15810000-9

Κιλο

15111200-2
15112000-6
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΕΑΡΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ)

15111200-1

Κιλό

2

ΚΙΜΑΣ ΑΠΌ ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ

15131620-7

Κιλό

3

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65% ΕΓΧΩΡΙΟ

15112100-7

Κιλό

03221200-8
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Β5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α/Α
1

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ

03221270-9

Κιλό

2

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

03221270-9

Τεμάχιο

3

ΑΝΗΘΟΣ

03221000-6

Δέμα 450 γρ.

4

ΚΑΡΟΤΑ

03221112-4

Κιλό

5

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

03221250-3

Κιλό

6

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ

03221420-6

Κιλό

7
8

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

03221113-1
03221113-1

Κιλό
Κιλό

9

ΛΑΧΑΝΟ

03221410-3

Κιλό

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

03221000-6

Δέμα 450 γρ.

11 ΜΑΡΟΥΛΙ

03221310-2

Τεμάχιο

12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ

03221000-6

Κιλό

ΤΣΟΥΡΕΚΙ: 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 παράδοσή
του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Νωπό κρέας μοσχαρίσιο νεαρό αρίστης ποιότητος άνευ οστών
από ποντίκι, χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή
ημερομηνία λήξης και προέλευση.
Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος , από μπούτι χωρίς λίπος,
συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και
προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού ).
Νωπό κοτόπουλο αρίστης ποιότητος, συσκευασμένο και
τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση, καθώς
και σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο (κοτόπουλο), σε πρώτη
και δεύτερη συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγγουράκια φρέσκα 1 κιλού αρίστης ποιότητος, πράσινα, μετρίου
μεγέθους.
Αγγούρια φρέσκα 1 τεμαχίου αρίστης ποιότητος, πράσινα,
μετρίου μεγέθους.
Άνηθος φρέσκος, δέμα 450γρ, αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.
Καρότα φρέσκα, 1 κιλού, αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά,
μετρίου μεγέθους, τραγανά.
Κολοκύθια 1 κιλού, φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Κουνουπίδι εγχώριο 1 κιλού φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο
και πράσινο.
Κρεμμύδια ξερά 1 κιλού αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.
Κρεμμυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα.
Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, μετρίου μεγέθους,
σφιχτό
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
Μαϊντανός δέμα 350γρ φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.
Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους,
κατάλληλο για
επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ).
Μελιτζάνες τσακώνικες 1 κιλού αρίστης ποιότητας μετρίου
μεγέθους

13 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ

03221000-6

Κιλό

14 ΜΠΡΟΚΟΛΟ

03221430-9

Κιλό

15 ΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ

03221240-0

Κιλό

16 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ

03221110-0

Κιλό

Μπρόκολο εγχώριο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και
πράσινο.
Τομάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες, ζουμερές και
γλυκές, μετρίου
μεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια νωπά.

17 ΠΑΤΑΤΕΣ

03212100-1

Κιλό

Πατάτες εγχώριες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους

18 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ

03221230-7

Κιλό

19 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

03221230-7

Κιλό

20 ΠΡΑΣΑ

03221000-6

Κιλό

21 ΣΑΛΑΤΕΣ

03221300-9

Τεμάχιο

03221000-6
03121100-6
03221340-1
15872300-4

Κιλό
Τεμάχιο
Κιλό
Δέμα 100 γρ.

26 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ

03221212-5

Κιλό

27 ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ

03221212-5

Κιλό

Φασόλια τσαουλιά φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα.

28 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

03222322-6

Κιλό

Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

29 ΒΑΝΙΛΙΕΣ

03222000-3

Κιλό

Βανίλιες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού
μεγέθους.

30 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

03222000-3

Κιλό

31 ΛΕΜΟΝΙΑ

03222210-8

Κιλό

32 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

03222321-9

Κιλό

33 ΜΠΑΝΑΝΕΣ

03222111-4

Κιλό

34 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

03222330-5

Κιλό

35 ΠΕΠΟΝΙΑ

15332180-9

Κιλό

36 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

03222220-1

Κιλό

37 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ

03222220-1

Κιλό

22
23
24
25

ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΡΔΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΔΥΟΣΜΟΣ

Μελιτζάνες φλάσκες 1 κιλού αρίστης ποιότητας μετρίου μεγέθους

Πιπεριές κέρατα πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους, αρίστης
ποιότητας.
Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους,
αρίστης ποιότητας.
Πράσο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.
Σαλάτα φρέσκια αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους,
κατάλληλο για
επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ).
Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.
Σκόρδα ντόπια, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.
Δυόσμος φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Φασόλια μπαρμπούνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και
πράσινα.

Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό,
Μετρίου μεγέθους.
Λεμόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, μετρίου
μεγέθους.
Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού
μεγέθους.
Νεκταρίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Πεπόνι φρέσκο αρΠεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο,
ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους.ίστης ποιότητος, ώριμο,
ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους.
Πορτοκάλια βαλέντσια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα ζουμερά
και γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους,
κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.
Πορτοκάλια μέρλιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα ζουμερά και
γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, κατάλληλα
για επιτραπέζια κατανάλωση.

38 ΡΟΔΑΚΙΝΑ

03222332-9

Κιλό

39 ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ

03222240-7

Κιλό

40 ΦΡΑΟΥΛΕΣ

03222313-0

Κιλό

41 ΑΡΑΚΑΣ

03221220-4

Κιλό

42 ΒΕΡΙΚΟΚΑ

03222331-2

Κιλό

15221000-3
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Β6) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α/Α
1

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ

15221000-3

Κιλό

2

ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ

15221000-3

Κιλό

15411110-6
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15411110-6

τεμάχιο

15982000-5
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15982000-5

τεμάχιο

Α/Α

1

Α/Α

1

Β7) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό (extra) παρθένο 5 lt

Β8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ Ανθρακικό-ΚΟΥΤΑΚΙ

Ροδάκινα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Κλιμεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουμερά χωρίς σπόρους,
ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Φράουλές φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού
μεγέθους.
Αρακάς φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Βερίκοκα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βακαλάος φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητος, ακέφαλος,
χονδρός, συσκευασμένος και τεμαχισμένος κατάλληλα, επίπαγος
μέχρι 15%
Γαλέος φέτα 280-320 gr. έκαστο.Η συσκευασία των προϊόντων θα
φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (είδος ψαριού,
ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης,
αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση επεξεργασίας και
τεμαχισμού), καθαρό βάρος και ποσοστό επίπαγου (ως 15% για
τα τεμαχισμένα). Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι
τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος και το βάρος τους θα
είναι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο τυποποιημένο και σφραγισμένο σε
κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναψυκτικά πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό σε κουτάκι 330 ml
αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης
με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα
πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί
καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης .
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή
παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς
προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις
και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο
ως προς την ημερομηνία λήξης τους.

2

ΛΕΜΟΝΑΔΑ-ΚΟΥΤΑΚΙ

15982000-5

τεμάχιο

3

ΓΚΑΖΟΖΑ-ΚΟΥΤΑΚΙ

15982000-5

τεμάχιο

4

ΣΟΔΑ-ΚΟΥΤΑΚΙ

15982000-5

τεμάχιο

Αναψυκτικά λεμονάδα σε κουτάκι 330 ml αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους,
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς
προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.
Αναψυκτικά γκαζόζα σε κουτάκι 330 ml αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους,
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς
προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.
Αναψυκτικά σόδα σε κουτάκι 330 ml αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους,
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς
προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.

5

6

7

ΚΟΛΑ -ΚΟΥΤΑΚΙ

ΚΟΛΑ ΚΟΥΤΑΚΙ-ΔΙΑΙΤΗΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΠΟΥΚ. 1,5 ΛΙΤΡOY

15982000-5

15982000-5

15982000-5

τεμάχιο

Αναψυκτικά κόλα σε κουτάκι 330 ml αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους,
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς
προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.

τεμάχιο

Αναψυκτικά κόλα διαίτης σε κουτάκι 330 ml αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης .
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή
παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς
προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις
και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο
ως προς την ημερομηνία λήξης τους.

τεμάχιο

Αναψυκτικά πορτοκαλάδα μπουκάλι 1,5 lt αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους,
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο
ως προς την ημερομηνία λήξης τους.

8

ΓΚΑΖΟΖΑ ΜΠΟΥΚ. 1,5 ΛΙΤΡOY

15982000-5

τεμάχιο

9

ΚΟΛΑ ΜΠΟΥΚ 1,5 ΛΙΤΡOY

15982000-5

τεμάχιο

15800000-6
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15872400-5

τεμάχιο

Αναψυκτικά γκαζόζα μπουκάλι 1,5 ml αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους,
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο
ως προς την ημερομηνία λήξης τους.
Αναψυκτικά κόλα μπουκάλι 1,5 ml αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους,
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο
ως προς την ημερομηνία λήξης τους.

Γ) ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.
Γ1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α/Α
1

2

3

ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΟ

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑΠ

15612120-8

15612190-9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 500γρ: Συσκευασία σε σακκούλα
αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό,
γυαλιστερό και σπυρωτό.

τεμάχιο

Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητος,
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου.

τεμάχιο

(φαρινάπ) αρίστης ποιότητας συσκευασμένη σε κατάλληλη
τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500
γραμμαρίων, χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθμός έγκρισης Α.Χ.Σ., η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 5
μηνών εκτός ψυγείου

4

ΑΜΜΩΝΙΑ ΦΑΚΕΛΟ

15872200-3

τεμάχιο

5

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

15884000-8

τεμάχιο

6

7

8

ΒΑΝΙΛΙΕΣ

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ

15511600-9

15551300-8

τεμάχια

ΒΑΝΙΛΙΑ: Σε συσκευασία των 5 τεμαχίων σε κατάλληλη για
τρόφιμα συσκευασία σε φάκελο - τεμάχιο όπου θα αναγράφεται
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του

τεμάχιο

Εβαπορέ 410γρ. ελαφρύ και πλήρης άριστης ποιότητας γάλα,
μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα(1) μέρος γάλατος
με 1,4 μέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου.

τεμάχιο

Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά.
Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι,
βάρους 1 κιλού. με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
την προέλευση την ημερομηνία
λήξης.

15872300-4

τεμάχιο

10 ΔΥΟΣΜΟΣ

15872300-4

Τεμάχιο

11 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

15411110-6

Τεμάχιο

12 ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ

15131400-9

Κιλό

9

ΔΑΦΝΗ

15872200-3

13 ΖΑΧΑΡΗ

14 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ

15831200-4

15830000-5

ΑΜΜΩΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία σε
φάκελο - τεμάχιο όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσής του
Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και
τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

Δάφνη 100γρ. αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Δυόσμος 100γρ.αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός
ψυγείου.
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο τυποποιημένο και σφραγισμένο σε
κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός
ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης .
ΖΑΜΠΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: σύμφωνα με τις υγειονομικές
και κτηνιατρικές διατάξεις.

Τεμάχιο

Άριστης 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.

Τεμάχιο

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ: 1 κιλού. λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία
κατάλληλη για το προϊόν, παρασκευασμένη στην Ελλάδα με
ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσής του.

15 ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ

16 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

17 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

15544000-3

15861000-1

15861000-1

Κιλό

Κασέρι τυρί πρώτης ποιότητος, συσκευασία 1κιλού, κατάλληλης
ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο
ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια ή παστίτσιο
κ.λ.π. (μετρίας σκληρότητας), και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι
2%. Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

Τεμάχιο

Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητος, τυποποιημένος σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 200 γραμμαρίων.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

Τεμάχιο

Καφές φίλτρου αρίστης ποιότητος, τυποποιημένος σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

18 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ

15544000-3

Κιλό

19 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ – ΦΛΕΪΚΣ

15613311-1

Τεμάχιο

20 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ

15842220-0

Τεμάχιο

21 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ-ΒΙΔΕΣ

15850000-1

Τεμάχιο

22 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

15850000-1

Τεμάχιο

23 ΚΥΜΙΝΟ

15872200-3

Τεμάχιο

Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης ποιότητος 1κιλού, από αιγοπρόβειο
γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να
καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί
με μακαρόνια ή παστίτσιο κ.λ.π. (μετρίας
σκληρότητας), και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%.
Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 6 μηνών.
Δημητριακά τύπου κορν φλέιξ αρίστης ποιότητος, από τραγανές
νιφάδες καλαμποκιού , εμπλουτισμένα με βιταμίνες , σίδηρο
κ.λ.π. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης Τυποποιημένα σε
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή
συσκευασία των 500 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.
Σοκολάτα κουβερτούρα αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία καθαρού βάρους 250 γραμμαρίων.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ- ΒΙΔΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των
500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να
είναι φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.
Κύμινο 100γρ. αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

24 ΜΑΓΙΑ

15898000-9

Τεμάχιο

25 ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250ΓΡ

15431100-9

Τεμάχια

26 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΑΖΟ

15332290-3

Τεμάχιο

27 ΜΕΛΙ

15831600-8

Τεμάχιο

28 ΠΡΟΪΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ-ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑΣ

15842200-4

Τεμάχιο

29 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΦΑΚΕΛΟ

15872200-3

Τεμάχιο

30 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ

15899000-6

Τεμάχιο

31 ΜΠΕΣΑΜΕΛ

15626000-2

Τεμάχιο

32 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ

15820000-2

Τεμάχιο

33 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ

15331425-2

Τεμάχιο

34 ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ

15871110-8

Τεμάχιο

Μαγιά αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, σε τεμάχιο. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου.
Μαργαρίνη αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη
για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο
πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250 γρ. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Μαρμελάδα με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 225γρ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Μέλι αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους 900 γραμ. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Προϊόν σοκολάτας - φουντουκιού τύπου Μερέντας κουτί 1 κιλού
αρίστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίμματα από άλλα
υλικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες με αγνά συστατικά
που να διατηρούν τη θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η
συσκευασία να αναγράφει συστατικά προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
Μοσχοκάρυδο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε πλαστικό
σακουλάκι, καθαρού βάρους 20 γραμμαρίων, που αναλογεί για
να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΜΠΕΣΑΜΕΛ : συσκευασία 182γρ αναλλοίωτη με ημερομηνία
λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία
μυρωδιά ή έντομα.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: σε συσκευασία των 225 γρ.
Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Ξύδι αρίστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε κατάλληλο
πλαστικό μπουκάλι, βάρους 350 ml. Εξωτερικά του μπουκαλιού
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

35 ΠΕΝΝΕΣ

15850000-1

Τεμάχιο

36 ΠΕΠΟΝΑΚΙ-ΑΣΤΡΑΚΙ

15850000-1

Τεμάχιο

37 ΠΙΠΕΡΙ

15872200-3

Τεμάχιο

38 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

15312100-9

Τεμάχιο

39 ΡΙΓΑΝΗ

15872300-4

Τεμάχιο

40 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ

03211300-6

Τεμάχιο

41 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ

03211300-6

Τεμάχιο

42 ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ

15542200-1

κιλό

43 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

03212220-8

Τεμάχιο

44 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

03212220-8

Τεμάχιο

45 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ

15542300-2

Κιλό

46 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ

15851000-8

Τεμάχιο

47 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ

15850000-1

Τεμάχιο

ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία
λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην
καλύτερη κατάσταση.
ΠΕΠΟΝΑΚΙ- ΑΣΤΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) Συσκευασία των 500gr με
ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι
φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση.
Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
ΠΟΥΡΕΣ: πατάτας της στιγμής συσκευασμένος σε ειδικό
αεροστεγή φάκελο 500 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε
χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσής του.
Ρίγανη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100γραμμαρίου. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
Τυρί για τοστ σε φέτες αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο
γάλα, πλήρης σε λιπαρά,συσκευασμένο κατάλληλα, έτσι ώστε να
μπορεί να καταναλωθεί σε τοστ.
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr: Συσκευασία 500gr τυποποιημένα,
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με
καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
Φασόλια μέτρια αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, καθαρισμένα , τυποποιημένα σε κατάλληλη
πλαστική σακούλα, βάρους 500γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Τυρί φέτα φρέσκια{ΠΟΠ] 1 κιλού, αρίστης ποιότητος, βαρελίσια,
από αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας,
συσκευασμένη κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.
Φύλλο σφολιάτας αρίστης ποιότητας 500 γραμμ. , τυποποιημένο
σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η
προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι,
νερό )
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα
απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας
πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι.

Α/Α
Α.

Γ2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α.ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15110000-2
15112100-7

1

ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟ Α/Ο

15111200-1

Κιλό

2

ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ Α/Ο

15113000-3

Κιλό

3

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ

15131620-7

Κιλό

4

ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΝΩΠΟΣ

15113000-3

Κιλό

5

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65% ΕΓΧΩΡΙΟ

15112100-7

Κιλό

CPV
15221000-3
15331170-9

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Β.

Β.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νωπό κρέας μόσχου αρίστης ποιότητος άνευ οστών από μπούτι,
χωρίς λίπος συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία
λήξης και προέλευση.
Νωπό κρέας χοιρινό αρίστης ποιότητος άνευ οστών από μπούτι,
χωρίς λίπος συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία
λήξης και προέλευση.
Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος , από σπάλα χωρίς λίπος,
συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και
προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού ).
Νωπός κιμάς χοιρινός αρίστης ποιότητος από σπάλα χωρίς
λίπος, συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και
προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού ).
Νωπό κοτόπουλο εγχώριο αρίστης ποιότητος, 65%
συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και
προέλευση, καθώς και σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο
(κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

15221000-3

Κιλό

Βακαλάος φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητος, ακέφαλος,
χονδρός, συσκευασμένος και τεμαχισμένος κατάλληλα, επίπαγος
μέχρι 15%

2

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

15221000-3

Κιλό

Πέρκα φιλέτο φρεσκοκατεψυγμένη αρίστης ποιότητος, ακέφαλη,
συσκευασμένη και τεμαχισμένη κατάλληλα, επίπαγη μέχρι 15%

3

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

15221000-3

Κιλό

Κοκκινόψαρο φρεσκοκατεψυγμένο αρίστης ποιότητος, ακέφαλο,
συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, επίπαγο μέχρι 15%

4

ΑΡΑΚΑΣ

15331170-9

Κιλό

5

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

15331170-9

Κιλό

Αρακάς φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητας, μεσαίου
μεγέθους, καθαρισμένος και απαλλαγμένος από ακαθαρσίες και
ξένα σώματα, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία βάρους 1 κιλού.
Φασολάκια φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητας, μεσαίου
μεγέθους, καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και
ξένα σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία βάρους 1 κιλού.

Γ.

1

Α/Α

Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΥΓΑ

CPV
03142500-3

03142500-3

Γ3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
CPV
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ
15811000-6
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 15810000-9
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
15842200-4

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεμάχια

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ

15811000-6

Τεμάχια

2

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ συσκευασία 680γρ. - 700γρ.

15811000-6

Τεμάχια

3

ΤΣΟΥΡΕΚΙ

15810000-9

Κιλό

4

ΚΕΪΚ

15810000-9

Κιλό

5

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ

15810000-9

Κιλό

6

ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ

15810000-9

Κιλό

7

ΠΙΤΣΑΚΙΑ

15810000-9

Κιλό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυγά φρέσκα αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη
συσκευασία. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του
ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 25 ημερών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψωμί ολικής σύμμεικτο φρέσκο, αρίστης ποιότητος, σε
κατάλληλη συσκευασία από ισόποση ανάμειξη αλεύρων
κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων
τύπου 70% από μαλακό σιτάρι καθαρού βάρους 500 gr .
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 680700 γρ., το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληρεί
τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών.
Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.
ΤΣΟΥΡΕΚΙ: 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 παράδοσή
του.
ΚΕΊΚ: 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 παράδοσή
του.
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ: 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 παράδοσή
του.
ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ: 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 παράδοσή
του.
ΠΙΤΣΑΚΙΑ: 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 παράδοσή
του.

8

ΠΙΡΟΣΚΑΚΙΑ

15810000-9

Κιλό

9

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΈΙΚΑ

15810000-9

Κιλό

10 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

15810000-9

Κιλό

11 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

15810000-9

Κιλό

12 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

15810000-9

Κιλό

13 ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ (ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ)

15842200-4

Κιλό

14 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ)

15833000-6

Κιλό

15 ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

15842200-4

Κιλό

16 ΕΚΛΕΡΑΚΙΑ - ΣΟΥΔΑΚΙΑ

15810000-9

Κιλό

ΠΙΡΟΣΚΑΚΙΑ: 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 παράδοσή
του.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΈΙΚΑ: 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 παράδοσή
του.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥΙ: 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 παράδοσή
του.
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να είναι καλά ψημένοι
και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
τους.
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει να είναι καλά
ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα
υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
τους.
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ: σε κατάλληλη για τρόφιμα
συσκευασία όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως του
προϊόντος.
Καραμέλες ζελεδάκια αρίστης ποιότητος, τυποποιημένες σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού και εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ: σε κατάλληλη για τρόφιμα
συσκευασία όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως του
προϊόντος.
ΕΚΛΕΡΑΚΙΑ ΣΟΥΔΑΚΙΑ: 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 παράδοσή
του.

17 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Γ4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α/Α

15810000-9

Κιλό

03221200-8
CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ

03221270-9

Κιλό

2

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

03221270-9

Τεμάχιο

3

ΑΝΗΘΟΣ

03221000-6

Δέμα 450 γρ.

4

ΚΑΡΟΤΑ

03221112-4

Κιλό

5

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

03221250-3

Κιλό

6
7

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

03221113-1
03221113-1

Κιλό
Κιλό

8

ΛΑΧΑΝΟ

03221410-3

Κιλό

9

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

03221000-6

Τεμάχιο

10 ΜΑΡΟΥΛΙ

03221310-2

Τεμάχιο

11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ

03221000-6

Κιλό

12 ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

03221240-0

Κιλό

13 ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ

03212100-1

Κιλό

14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

03221230-7

Κιλό

03221000-6
03121100-6
03221340-1
15872300-4

Κιλό
Τεμάχιο
Κιλό
Δέμα 100 γρ.

19 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

03222322-6

Κιλό

20 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

03222000-3

Τεμάχιο

21 ΛΕΜΟΝΙΑ

03222210-8

Κιλό

22 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

03222321-9

Κιλό

23 ΜΠΑΝΑΝΕΣ

03222111-4

Κιλό

15
16
17
18

ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΡΔΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΔΥΟΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ: 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 παράδοσή
του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγγουράκια φρέσκα 1 κιλού αρίστης ποιότητος, πράσινα, μετρίου
μεγέθους.
Αγγούρια φρέσκα 1 τεμαχίου αρίστης ποιότητος, πράσινα,
μετρίου μεγέθους.
Άνηθος φρέσκος, δέμα 450γρ, αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.
Καρότα φρέσκα, 1 κιλού, αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά,
μετρίου μεγέθους, τραγανά.
Κολοκύθια 1 κιλού, φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Κρεμμύδια ξερά 1 κιλού αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.
Κρεμμυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα.
Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, μετρίου μεγέθους,
σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
Μαϊντανός δέμα 350γρ φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.
Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους,
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ).
Μελιτζάνες τσακώνικες 1 κιλού αρίστης ποιότητας μετρίου
μεγέθους
Τομάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες, ζουμερές και
γλυκές, μετρίου μεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα).
Πατάτες εγχώριες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους
Πιπεριές στρογγυλές πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους,
αρίστης ποιότητας.
Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.
Σκόρδα ντόπια, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.
Δυόσμος φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό,
Μετρίου μεγέθους.
Λεμόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, μετρίου
μεγέθους.
Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού
μεγέθους.

24 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

03222330-5

Κιλό

25 ΠΕΠΟΝΙΑ

15332180-9

Τεμάχιο

26 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

03222220-1

Κιλό

27 ΡΟΔΑΚΙΝΑ

03222332-9

Κιλό

28 ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ

03222220-1

Κιλό

29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ

03222313-0

Κιλό

30 ΒΕΡΥΚΟΚΑ

03222331-2

Κιλό

CPV
15321000-4
15982000-5
15981000-8

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

Γ5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ

1

ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MOΤION 1ΛΙΤΡΟ

15321000-4

Τεμάχιο

2

ΧΥΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ

15321000-4

Τεμάχιο

3

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1,5 ΛΙΤΡΟ

15982000-5

Τεμάχιο

Νεκταρίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό,
κανονικού μεγέθους.ίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό,
κανονικού μεγέθους.
Πορτοκάλια βαλέντσια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα ζουμερά
και γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους,
κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.
Ροδάκινα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Κλιμεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουμερά χωρίς σπόρους,
ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Φράουλές φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές, κανονικού
μεγέθους.
Βερίκοκα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,
μετρίου μεγέθους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χυμός φρούτων τύπου motion αρίστης ποιότητος, 100 % φυσικός
χωρίς συντηρητικά. Από συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού
περιεκτικότητας σε φρούτο 50% τουλάχιστον, με την προσθήκη
νερού και ζάχαρης. Συσκευασμένος σε
κατάλληλη σφραγισμένη ερμητικά κλειστή χάρτινη συσκευασία,
βάρους 1 λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου.
Χυμός φρούτων παιδικοί μικροί αρίστης ποιότητος, 100 %
φυσικός χωρίς συντηρητικά. Από συμπυκνωμένο χυμό
πορτοκαλιού περιεκτικότητας σε φρούτο 50%
τουλάχιστον, με την προσθήκη νερού και ζάχαρης.
Συσκευασμένος σε κατάλληλη σφραγισμένη ερμητικά κλειστή
χάρτινη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται
η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου.
Αναψυκτικά σε πλαστικό μπουκάλι 1,5λτ αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους,
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς
προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.

4

ΝΕΡΟ 1,5 ΛΙΤΡΟ

15981000-8

Τεμάχιο

Νερό φυσικό επιτραπέζιο, αρίστης ποιότητος, εμφιαλωμένο σε
ειδικά εγκεκριμένα πλαστικά μπουκάλια, σφραγισμένα βάρους 1,5
λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιού η χημική
ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η προέλευση
και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 «Υλικά
και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα»)
Όλα τα προϊόντα να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισμένες έτσι ώστε η ποιότητά τους να παραμένει αναλλοίωτη.
Τα ζυμαρικά : Να είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής.
Να είναι παρασκευασμένα από εκατό (100) % σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι.
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να τηρούν τις αγορανομικές διατάξεις.
Τα όσπρια-ρύζι: Να είναι τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Να είναι Α΄ ποιότητας.
Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες των πεντακοσίων (500) γραμμαρίων.
Θα προτιμηθούν τα όσπρια – ρύζι βιολογικής προέλευσης που παράγονται από παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικής προϊόντων
Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό.
Να φέρουν σήμανση CE.
Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε.
Να έχουν αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ.
Έλεγχος μακροσκοπικός και χημικός.
Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παραβρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας, θα γίνει αντικατάσταση όλου του
υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των χώρων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφάλειας
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και της απόλυτης αρεσκείας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Σημείωση: Στις τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται τα κυριότερα προϊόντα χρήσης και είναι γενικού χαρακτήρα. Κατισχύει σε όλα η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις
προδιαγραφές παραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, τυποποίησης, κλπ. που αφορούν τα προμηθευόμενα είδη.
Νέα Σμύρνη
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΙΟΝΑΤΗ

