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Παράρτημα Ι  

Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την 

«Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» 

Αρ. Πρωτ.: 263/ESTIA 2021/19-02-2021 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

1.Αντικείμενο Πρότασης  

 

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «Νόστος» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η  οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης, της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 
όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν στο 
κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει υπηρεσίες 
και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
 

Επωνυμία ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10683 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 210 5231966 

Φαξ 210 5221950 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@nostos.org.gr  

Website www.nostos.org.gr 

  

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ για 

την υλοποίηση του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή 

Προστασία», το οποίο υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την 

πρόταση τους για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών», στα πλαίσια 

της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

  

Απαιτούμενες Πολιτικές και Διαδικασίες που πρέπει να λάβει υπόψη ο προμηθευτής :  

 

 Τόπος Παράδοσης : Μιστριώτου 3-5, Τ.Κ 11255, Αθήνα 

 Υπεύθυνος παραλαβής: Στεργιοπούλου Κατερίνα 

 Προϋπολογισμός: 59.000,00€ άνευ ΦΠΑ 

 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Μέχρι 31/12/2021 

 Το σύνολο της προμήθειας ή μέρος αυτής θα πρέπει να παραδοθεί από τον υποψή-

φιο προμηθευτή στην ως άνω διεύθυνση, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 

από την παραγγελία. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγγελίες θα δίνονται στον προμη-

θευτή προς τα τέλη κάθε εβδομάδας, Πέμπτη ή Παρασκευή αναλόγως των αναγκών 

του έργου, και έως τις 17:00μ.μ. Ως εκ τούτου, οι παραδόσεις από τον προμηθευτή 

mailto:info@nostos.org.gr
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θα γίνονται στις αρχές/μέσα κάθε εβδομάδας, δηλαδή Τρίτη ή Τετάρτη αναλόγως 

πότε έγινε η παραγγελία, μεταξύ των ωρών 08:00π.μ. έως 13:00μ.μ. 

 Οι Προμηθευτές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους πως υπάρχει πάντα η περί-

πτωση έκτακτης ανάγκης, όπου δύναται να απαιτηθεί άμεση παράδοση υλικών, 

στην οποία οι Προμηθευτές θα πρέπει να ανταποκριθούν σε διάστημα μικρότερο 

των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Τμήμα Προμη-

θειών του Φορέα θα αποστέλλει παραγγελία, η οποία θα φέρει τη σημείωση «ΕΠΕΙ-

ΓΟΝ» ή «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ» ή «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ». Εφόσον η παραγγελία δο-

θεί σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Προμηθευτής θα πρέπει να ανταποκριθεί ε-

ντός 24 ωρών. Ενώ, εάν η παραγγελία δοθεί εκτός εργάσιμου ωραρίου για τον Προ-

μηθευτή, οι 24 ώρες υπολογίζονται από την στιγμή που ο Προμηθευτής παραλάβει 

το μήνυμα εντός του ωραρίου του. Ακολουθούν δύο (2) παραδείγματα έκτακτης 

παραγγελίας:  

Παράδειγμα 1. Έστω ότι η παραγγελία γίνεται την Τρίτη έως τις 17:00μ.μ. τότε ο Προμηθευτής 
θα πρέπει να παραδώσει έως την Τετάρτη στις 17:00μ.μ..  
Παράδειγμα 2. Εάν η παραγγελία γίνει την Τρίτη στις 18:00μ.μ., τότε ο Προμηθευτής 
υπολογίζεται ότι θα λάβει γνώση της παραγγελίας έως τις 10:00π.μ. της Τετάρτης, ως εκ 
τούτου θα πρέπει να παραδώσει την Πέμπτη έως τις 10:00π.μ. 
 

 Η συσκευασία των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ ελάχιστον τα κά-
τωθι χαρακτηριστικά:  

a. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να υπάρχει πληρότητα ως προς 

τα ακόλουθα στοιχεία: α) Συσκευαστής - Ονομασία προϊόντος, β) κατηγορία 

προϊόντος, γ) ημερομηνία λήξης (>των 6 μηνών) 

b. Οι συσκευασίες εξωτερικά θα πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς καμία φυσική 

βλάβη. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να φέρουν σημάδια αλλοιώσεων, 

σκουριάς, βαθουλώματα, χαράγματα, φούσκωμα στον κορμό ή τα άκρα. 

c. Η προτιμώμενη συσκευασία κατ’ είδος δηλώνεται στις αναλυτικές προδια-

γραφές των προς προμήθεια ειδών (βλ. συνημμένο πίνακα). Σε περίπτωση 

μη αναγραφής προτιμώμενης συσκευασίας στις προδιαγραφές, ο προμηθευ-

τής θα καθορίσει την συσκευασία των ειδών, την οποία υποχρεωτικά θα πρέ-

πει να αναφέρει στην προσφορά του. 

 Απαραίτητες για την ομάδα ειδών παντοπωλείου είναι η άδεια λειτουργίας καταστή-

ματος τροφίμων.  

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

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

 Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, 

να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και όλες 

οι βιομηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα) να εφαρμόζουν σύστημα 

HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 (ή παρόμοιο πιστοποιητικό), τα ο-

ποία και θα κατατεθούν. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υ-

γιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη του φορέα μας (ΕΚ-

ΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ) χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 
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 Η ποσότητα των υλικών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως 

των αναγκών του έργου (π.χ. αύξηση/ μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων 

στη δομή).  

 Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει την τιμή μονάδος ανά είδος κα-

θώς και την τιμή μονάδας της συσκευασίας. 

 Στην τιμή τεμαχίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί τυχόν κόστος έως και τον τόπο πα-

ράδοσης (DAP). 

 

 

Ζητείται από τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για τη Προμήθεια Τροφίμων & 

Λοιπών Διατροφικών Ειδών όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα ειδών. Οι 

αναλυτικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των ειδών αποτυπώνονται  στο παρών 

Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες στο Παράρτημα ποσότητες είναι ενδεικτικές, στην 

προσπάθεια να προσδιοριστεί το ύψος της προμήθειας και να γίνει κατανοητό από τους 

υποψήφιους προμηθευτές, ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν και να υποβάλλουν τις 

οικονομικές τους προσφορές.  

 

ΤΜΗΜΑ Α’ : ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 

α/α Περιγραφή Υλι-
κού 

Αναλυτικές Προδιαγραφές Υλικών  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό-
τητα 

Ενδει-
κτική 
Τιμή 

1.  Αυγά -Να παραδίδονται από τον προμη-
θευτή σε συσκευασία με ατομικά 
χωρίσματα. 
- Η προσφορά να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό διαπιστευμένου φο-
ρέα για την ορθή λειτουργία συστή-
ματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων 
σημείων ελέγχου (HACCP) της εται-
ρείας παραγωγής, επεξεργασίας, α-
ποθήκευσης και διακίνησης του 
προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε 
περίπτωση μη προσκόμισης. 
- Τα αυγά θα είναι ακέραια και κα-
θαρά, ωοσκοπημένα Α' κατηγορίας 
με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει 
των κειμένων διατάξεων, βάρους 53-
63 γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος 
του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύ-
γιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ ' 
εκτίμηση από την επιτροπή παραλα-
βής. Τα αυγά θα είναι συσκευα-
σμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε 
καθαρές προθήκες, με τις απαραίτη-

Τεμάχιο 5000  
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τες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέ-
ντρου, κατηγορία αυγού Α' , ημερο-
μηνία παραγωγής, ημερομηνία λή-
ξης κ.λ.π.). 
- Να αναγράφεται η ένδειξη: «Να 
διατηρούνται στο ψυγείο αμέσως 
μετά την παραλαβή τους». 

2.  Αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις 

-Να παράγεται από αγνές πρώτες ύ-
λες και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υ-
γειονομικές Διατάξεις. 
- Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου 
τύπου 70%. 
- Να είναι αποκλειστικά και μόνο 
προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομη-
χανικώς καθαρισμένου από πάσα α-
νόργανη ή οργανική ουσία. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα.  
- Να παραδίδεται σε συσκευασίες 
του  1 κιλού, αεροστεγή, με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και ημερο-
μηνίας λήξης 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 

Κιλό 100  

3.  Αλεύρι φαρίνα -Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 
για όλες τις χρήσεις το οποίο θα πε-
ριέχει επίσης διογκωτικά αρτοποι-
ίας, όπως Μπέικιν πάουντερ. 
- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου, βιο-
μηχανικά καθαρισμένο από κάθε α-
νόργανη ή οργανική ουσία, να πλη-
ροί τους όρους του Κώδικα Τροφί-
μων και Ποτών καθώς και τις ισχύου-
σες Κοινοτικές και Υγειονομικές Δια-
τάξεις. 
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευα-
σία των 500 γραμμαρίων, στην ο-
ποία θα αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 

Κιλό 250  

4.  Σιμιγδάλι χον-
δρό 

-Το σιμιδγάλι θα πρέπει να είναι από 
100% σκληρό σιτάρι. 

Κιλό 60  
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- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου, βιο-
μηχανικά καθαρισμένο από κάθε α-
νόργανη ή οργανική ουσία, να πλη-
ροί τους όρους του Κώδικα Τροφί-
μων και Ποτών καθώς και τις ισχύου-
σες Κοινοτικές και Υγειονομικές Δια-
τάξεις. 
- Να διατίθεται σε συσκευασία των 
500 γραμμαρίων, στην οποία θα α-
ναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 

5.  Άρτος - Να παρασκευάζεται από αλεύρι Α΄ 
ποιότητας τύπου Μ χωριάτικο που 
προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό 
σιταριού, με την υψηλότερη περιε-
κτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνες 
και ανόργανα στοιχεία. 
- Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που 
να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της 
διάθεσης. Να είναι καλά ζυμωμένο 
και ψημένο και να έχει την κανονική 
και νόμιμη υγρασία του. 
-Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα 
είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησι-
μοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με ε-
παφή 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 πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού 
άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να απο-
κτήσει την θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος και να μεταφέρεται όπως προ-
βλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η με-
ταφορά του άρτου θα γίνεται σε 
χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλα-
στικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα ο-
ποία θα τηρούν τους κανόνες υγιει-
νής των τροφίμων. 
- Απαγορεύεται η χρήση οποιασδή-
ποτε ουσίας για την βελτίωση ή την 
απόκρυψη της τυχόν 

Κιλό 8100  
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ελαττωματικότητας των φυσικών ι-
διοτήτων ή του χρώματος των αλεύ-
ρων. 
- Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών 
θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από 
τον Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα 
είναι απόλυτα καθαρά και θα απο-
λυμαίνονται τακτικά. 
- Να κατατεθεί η πιστοποίηση ISO - 
ΗΑCCP 

6.  Βούτυρο φυτικό - Να είναι 100% φυτικό προϊόν από 
εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βι-
ταμίνες, κατάλληλο για άλειμμα και 
για την παρασκευή γλυκών και φα-
γητών , που συντηρείται στο ψυγείο 
και να πληροί τους όρους του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειο-
νομικές Διατάξεις. 
- Συσκευασίες των 10 κιλών, σε πλά-
κες του 1kg και να αναγράφονται σε 
αυτήν τα συστατικά . η προέλευση, η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 

Κιλό 170  

7.  Γαλοπούλα (Αλ-
λαντικά) 

-Να είναι σε φέτες, Α’ ποιότητας 
και να πληροί τους όρους του Κώ-
δικα Τροφίμων και ποτών και τις Ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονο-
μικές Διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευ-
ασία των 500 γραμμαρίων 

Κιλό 120  

8.  Ζάχαρη -Να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη 
συσκευασία του 1 κιλού η οποία θα 
φέρει επάνω την ημερομηνία παρα-
γωγής και λήξης κατανάλωσης και 
ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχα-
ρης. 

Κιλό 970  
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- Να είναι λευκή, κρυσταλλική και να 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών, καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

9.  Ζάχαρη άχνη - Να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη 
συσκευασία του 1 κιλού η οποία θα 
φέρει επάνω την ημερομηνία παρα-
γωγής και λήξης κατανάλωσης και 
ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχα-
ρης. 
- Να είναι λευκή, άχνη και να πληροί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατά-
ξεις. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Κιλό 8  

10.  Λεμόνι χυμός -Να διατίθεται σε συσκευασία πλα-
στικού δοχείου 4 λίτρων. 
- Να μην περιέχει αλλεργιογόνες ου-
σίες.  
- Η συσκευασία να είναι ακέραιη χω-
ρίς παραμορφώσεις.  
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λή-
ξης, όσο το δυνατό μακροχρόνια. 
- Να έχει πιστοποίηση - τήρηση σύμ-
φωνα με τον κώδικα τροφίμων και 
ποτών. 

Λίτρο 150  

11.  Ξύδι κόκκινο -Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι 
και να μην είναι αναπλήρωμα ξυ-
διού, να μην περιέχει αλκοόλη και 
να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμη-
θευτή σε πλαστική συσκευασία 4 λιτ 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λή-
ξης 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 

Λίτρο 180  
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- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

12.  Αλάτι -Αλάτι ψιλό, προϊόν προερχόμενο 
από εξάτμιση του θαλασσινού νερού 
( αλυκές) είτε από επεξεργασία ορυ-
κτού άλατος των αλατωρυχείων, 
- Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και 
το υδατικό του διάλυμα να εμφανί-
ζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύ-
ουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευ-
ασία των 10 κιλών 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Κιλό 150  

13.  Πιπέρι μαύρο - Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 
κιλού. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Κιλό 5  

14.  Ρίγανη τριμμένη Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 8  

15.  Πιπέρι κόκκινο 
γλυκό 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 10  

16.  Μπαχάρι σε 
κόκκους 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 1  

17.  Μπαχάρι σε 
σκόνη 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

κιλό 2  

18.  Δυόσμος αποξη-
ραμένο 
τριμμένος 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 6  

19.  Κανέλλα τριμ-
μένη 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 2  

20.  Κανέλλα ξύλο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

κιλό 5  
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21.  Κουρκουμάς 
σκόνη 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 3  

22.  Κύμινο τριμ-
μένο 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 5  

23.  Γαρύφαλλο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’ 

κιλό 2  

24.  Μαγιά ξερή Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 2  

25.  Μοσχοκάρυδο 
τριμμένο 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 1  

26.  Μπούκοβο 
γλυκό 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 13, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 2  

27.  Κόρν Φλάουρ Αεροστεγής συσκευασία 500γρ ή του 
1 κιλού. 
-Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
-Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Κιλό 50  

28.  Baking powder Να διατίθεται σε συσκευασία 500 gr 
ή  του 1 κιλού. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

κιλό 6  

29.  Μαγειρική σόδα -Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 
κιλού. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του. 
-Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 

κιλό 70  
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σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 

30.  Ζελέ διαφόρων 
γεύσεων 

Ενδεικτική συσκευασία 1 ή 2 κιλών 
 -Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

κιλό 30  

31.  Κακάο ζαχαρο-
πλαστικής 

-Να είναι σε τυποποιημένες συσκευ-
ασίες του 1 κιλού (ενδεικτικά) στις ο-
ποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 
Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις. 

κιλό 13  

32.  Βανιλίνη σκόνη Συσκευασία   1 κιλού  
-Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 

Κιλό 2  

33.  Μουστάρδα α-
παλή 

- Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 
κιλών. 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι 
κοινές με αυτές του είδους με α/α 
13, του παρόντος Τμήματος Α’. 

λίτρο 100  

34.  Δημητριακά σο-
κολάτα 

- Να παράγονται από αγνές πρώτες 
ύλες  
- Να είναι σε τυποποιημένες συ-
σκευασίες 10 κιλών   στις οποίες θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος. 

Κιλό 120  
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- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

35.  Πραλίνα Φου-
ντουκιού (τύ-
που Μερέντα) 

-Επαγγελματική συσκευασία 13 κι-
λών   
 -Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 

Κιλά 200  

36.  Τσάι Κεϋλάνης - Να είναι σε συσκευασία των 100 
τεμ., να πληροί τους όρους Τροφί-
μων και Ποτών και τις ισχύουσες υ-
γειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις 
- Η συσκευασία να μη φέρει ελαττώ-
ματα και να αναγράφεται σε αυτήν η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 

Συσκευασία 350  

37.  Χυμός πορτο-
κάλι 

- Χωρίς προσθήκη νερού και συντη-
ρητικών.  
- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χρω-
στικών ουσιών.  
- 100% φυσικός χυμός 
- Να παράγονται από αγνές πρώτες 
ύλες και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υ-
γειονομικές Διατάξεις 
- Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης 
- Να είναι σε χάρτινη αεροστεγή συ-
σκευασία του 1 λίτρου  και να μη φέ-
ρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

Λίτρο 650  

38.  Ελιές - Ελιές τύπου Καλαμών, υψηλής δια-
τροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά 
σε συσκευασία με ελαιόλαδο, νερό, 
αλάτι & ξύδι. Θα είναι σύμφωνα με 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και Αντικειμένων κοινής 

Κιλό 117  
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χρήσεως με τις ισχύουσες Κοινοτικές 
& Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Τυποποιημένη συσκευασία των 10 
κιλών. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

39.  Πίκλες - Να παράγονται από αγνές πρώτες 
ύλες και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υ-
γειονομικές Διατάξεις. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης. 
- Η συσκευασία να είναι των 5 κιλών 
και να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώ-
ματα. 

Κιλό 500  

40.  Κομπόστα ρο-
δάκινο 

- Ροδάκινο. Οι καρποί και τα φρούτα 
που χρησιμοποιούνται για την παρα-
σκευή των κομποστών να είναι Α' 
ποιότητας απαλλαγμένα από κου-
κούτσια σε κατάλληλο δοχείο και να 
πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις 
- Να είναι σε τυποποιημένες συ-
σκευασίες 5 κιλών στις οποίες θα α-
ναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 

Κιλό 150  

41.  Κομπόστα βερί-
κοκο 

- Βερίκοκο. 

Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι 
κοινές με αυτές του είδους με α/α 
35, του παρόντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 150  

42.  Μαρμελάδα 
φράουλα 

- Η μαρμελάδα να είναι από φρούτα 
Α΄ ποιότητας και να πληροί τους ό-
ρους του Κώδικα Τροφίμων και Πο-
τών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτι-
κές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Στην συσκευασία να αναγράφεται 
η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. 

Κιλό 180  
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- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

43.  Αλουμινόχαρτο - Επαγγελματική Συσκευασία δια-
στάσεων 60 Χ 45  
- Συσκευασία επαγγελματικής χρή-
σης 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύου-
σες υγειονομικές και Κοινοτικές δια-
τάξεις. 

Τεμάχιο 80  

44.  Λαδόκολλα -Επαγγελματική Συσκευασία διαστά-
σεων 45 χ 30 μέτρα 
- Συσκευασία επαγγελματικής χρή-
σης 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύου-
σες υγειονομικές και Κοινοτικές δια-
τάξεις. 

Τεμάχιο 1  

45.  Μεμβράνη -Επαγγελματική Συσκευασία διαστά-
σεων 50 Χ 120 μέτρα 
- Συσκευασία επαγγελματικής χρή-
σης 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύου-
σες υγειονομικές και Κοινοτικές δια-
τάξεις. 

Τεμάχιο 35  

46.  Γάλα εβαπορέ - Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό 
κουτί βάρους 410 γραμμαρίων με 
περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% 
ΣΥΑΛ (Στερεό Υπόλειμμα άνευ λί-
πους) ελάχιστο 8,46% με εύκολο ά-
νοιγμα. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία 
οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης 
ή αραίωσης. 
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και 
οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρε-
πτικών συστατικών του προϊόντος. 

Τεμάχιο 4240  
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- Η συσκευασία πρέπει να πληροί 
τους όρους υγιεινής. 
- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή 
του γάλακτος δεν έχει προέλθει από 
ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποι-
ούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊό-
ντα. 
- Όλες οι διεργασίες σχετικά με την 
παραγωγή και συσκευασία του να έ-
χουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 
2/46 Ε.Ε. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους 
- Να έχουν σχετικό αριθμό κτηνιατρι-
κής έγκρισης και HACCP. 

47.  Γιαούρτι πλήρες - Γαλακτοκομικό προϊόν σε κρεμώδη 
κατάσταση που παράγεται από γάλα 
αγελάδας και ανθόγαλα και έχει υ-
ποστεί ζύμωση και διαδικασία απο-
μάκρυνσης του ορού του γάλακτος 
(στραγγιστό) να είναι πλήρες με 10% 
λιπαρά, να έχει σφιχτή και κρεμώδη 
υφή. 
- Να είναι σε τυποποιημένες συ-
σκευασίες πλαστικές 5 κιλών  στις ο-
ποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 

Κιλό 800  

48.  Τυρί γκούντα 
φέτες 

- Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευα-
σμένο από αγελαδινό γάλα.  
- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υ-
φής και χρώματος και να έχει υπο-
στεί επιτυχή ωρίμανση. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία 
οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα 
του προϊόντος, β) η επωνυμία και η 
έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, 
γ) το βάρος του περιεχομένου, δ) η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με 
αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υ-
πηρεσία και η παρασκευή, συντή-
ρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώ-
δικα HACCP. 

Κιλό 200  

49.  Τυρί τριμμένο -Συσκευασία 1kg 
 

Κιλό 100  
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Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι 
κοινές με αυτές του είδους με α/α 
48, του παρόντος Τμήματος Α’ 

50.  Τυρί φέτα - Να είναι φέτα Α΄ ποιότητας από αι-
γοπρόβειο γάλα και να αναγράφο-
νται στη συσκευασία οι ακόλουθες 
ενδείξεις: α) το όνομα του προϊό-
ντος, β) προστατευμένη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ), γ) η επωνυμία 
και η έδρα του παραγωγού – συ-
σκευαστή, δ) το βάρος του περιεχο-
μένου, ε) η ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης. 
- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια 
και να μην έχει τρίμματα. 
- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή 
χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και 
γεύση. 
- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία   
κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα με 
τον Κώδικα τροφίμων, 15 ή 17 κιλών 
με ένδειξη της ημερομηνίας παρα-
γωγής και λήξης κατανάλωσης, να 
περιέχει άλμη ώστε τα κομμάτια να 
διατηρούνται μέσα σε αυτή. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με 
αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υ-
πηρεσία και η παρασκευή, συντή-
ρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώ-
δικα HACCP. 
- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υ-
φής και χρώματος. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Κιλό 200  

51.  Μακαρόνια 
σπαγγέτι Νο 6 

- Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι παρασκευασμένα από 
100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξη-
ραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων 
με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές 
συνθήκες και να πληρούν τους ό-
ρους του Κώδικα Τροφίμων και Πο-
τών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτι-
κές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής 
των 3 κιλών και να αναγράφεται σε 
αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 

Κιλό 850  
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ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

52.  Πέννες Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 53, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 250  

53.  Κριθαράκι μέ-
τριο 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 53, του παρό-
ντος Τμήματος Α’ 

Κιλό 150  

54.  Τοματοπολτός -Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός 
τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και 
αλάτι και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υ-
γειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμη-
θευτή σε συσκευασία των  5 κιλών  
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
- Να αναγράφεται σε αυτήν η ημερο-
μηνία λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει ελαττώ-
ματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Κιλό 500  

55.  Ελαιόλαδο - Θα πρέπει να αναγράφεται στη συ-
σκευασία “ελαιόλαδο εξαιρετικό 
(extra) παρθένο”. 
- Να είναι οξύτητας 0-1%. 
- Να είναι συσκευασμένα σε ανοξεί-
δωτη συσκευασία 5 lt. στα οποία θα 
αναφέρεται η ονομασία, η κατηγο-
ρία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευα-
στής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρ-
τίδας, η ημερομηνία ελάχιστης δια-
τηρησιμότητας και οι συνθήκες δια-
τήρησης. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Λίτρο 380  

56.  Αραβοσιτέλαιο - Να είναι σε αεροστεγή φιάλη πέντε 
(5) λίτρων και να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
- Να προέρχεται από συσκευαστήρια 
που λειτουργούν νόμιμα, ο παραγω-
γός να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 

Λίτρο 675  
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της ασφάλειας των τροφίμων για 
τους χώρους παραγωγής, επεξεργα-
σίας, διακίνησης και εμπορίας. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λή-
ξης. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

57.  Ρύζι Μπονέτ - Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι συσκευασμένα σε αερο-
στεγείς συσκευασίες  
- Ενδεικτική συσκευασία των 10 κι-
λών 
- Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής 
ποιότητας, και γεύσης, φετινής σο-
δειάς (πιστοποιείται από το πιστο-
ποιητικό του εμπορεύματος που κα-
ταθέτει ο προμηθευτής), ώριμα, φυ-
σιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη 
εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές 
οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για 
τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συ-
σκευασία της ημερομηνίας παραγω-
γής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος. 
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από 
μεταλλαγμένα φυτά. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Κιλό 750  

58.  Ρύζι καρολίνα Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 150  

59.  Ρύζι μπασμάτι Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 600  

60.  Φασόλια ξερά 
μέτρια 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 150  
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61.  Φακή ψιλή Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 650  

62.  Ρεβίθια Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 280  

63.  Φασόλια ξερά 
γίγαντες 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 250  

64.  Φάβα Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 360  

65.  Φασόλια μαυ-
ρομάτικα 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 150  

66.  Πλιγούρι μέτριο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 60, του παρό-
ντος Τμήματος Α’. 

Κιλό 400  

67.  Γάλα ζαχαρούχο 
καραμελωμένο 

-Να είναι συμπυκνωμένο - πλήρες, 
απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ά-
χρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία   
- σε μεταλλική συσκευασία των 400 
ή 410 γραμμαρίων περίπου, καθα-
ρού βάρους,  
-Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις  
-Εξωτερικά της συσκευασίας να γρά-
φεται η ημερομηνία λήξης του γάλα-
κτος η οποία δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερη των έντεκα (11) μηνών ε-
κτός ψυγείου καθώς και να φέρει τη 
σήμανση CE 
-To κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χω-
ρίς τη βοήθεια μηχανικών μέσων 
 

Τεμάχιο 96  

68.  Κρέμα γάλακτος -Για όλες τις χρήσεις συσκευασία 
500 ml ή 1lt 
-Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής   
και να αναγράφεται σε αυτήν η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος καθώς 
και η περιεκτικότητα σε λίπος . 

λίτρα 50  
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- Να υπάρχει στη συσκευασία 
ένδειξη του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει 
σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης  
 

69.  Ζελατίνη για 
γλυκά 

Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις 
Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα 
ή ελαττώματα 

Κιλό 2  

70.  Κύβοι κοτό-
πουλο 

- Να διατίθεται σε συσκευασία των 
12 τεμαχίων (όχι σε μορφή σκόνης).  
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λή-
ξης του. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία έν-
δειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποί-
ησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα. 

Συσκευασία 170  

71.  Μπισκότα Πτι – 
Μπέρ ή τύπου 
Πτι –μπέρ 

Να διατίθεται σε συσκευασία των 
225gr. 
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής   
και να αναγράφεται σε αυτήν η ημε-
ρομηνία παραγωγής και λήξης κατα-
νάλωσης του προϊόντος 

Συσκευασία 400  

 

ΤΜΗΜΑ Β’ : ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

α/α Περιγραφή 
Υλικού 

Αναλυτικές Προδιαγραφές Υλικών  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Ενδει-
κτική Τιμή 

1 Αγγούρι - Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής 
και να ανταποκρίνονται στις ποιοτι-
κές προδιαγραφές της κατηγορίας. 
-  Να μην είναι χτυπημένα, να μην 
εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμ-

Τεμάχιο 250  
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φωνα με τις προδιαγραφές του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονο-
μικές Διατάξεις. 
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ω-
ρίμανσης και ανάπτυξης για να κατα-
ναλωθούν. 
- Να είναι όσο το δυνατόν ισομε-
γέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζι-
ζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαρα-
μένα φύλλα. 
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγρά-
φεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς 
και ο τόπος παραγωγής. 
- Οι συσκευασίες των οπωρολαχανι-
κών να είναι χάρτινες, καθαρές, κα-
τάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμέ-
νες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφα-
λίζεται η μεταφορά και η διακίνησή 
τους σε ικανοποιητική κατάσταση με 
ευθύνη του προμηθευτή. 
- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλ-
λαγμένα από υπολείμματα φυτο-
φαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα 
και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

2 Τομάτα φρέ-
σκια σαλάτα 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 500  

3 Λάχανο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 200  

4 Μαρούλι Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 
-Συσκευασία: 10 τεμάχια 

Τεμάχιο 500  

5 Άνηθος  Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 80  

6 Σέλινο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 150  

7 Μαϊντανός Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 120  

8 Καρότο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 250  
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9 Κολοκύθι Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 250  

10 Μελιτζάνες Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 300  

11 Κρεμμύδι ξερό Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 1250  

12 Κρεμμύδι φρέ-
σκο 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 60  

13 Σκόρδο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Τεμάχιο 300  

14 Πατάτες Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 2300  

15 Κόλιανδρος 
φρέσκος 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

κιλό 40  

16 Πιπεριά για γέ-
μισμα μεγάλες 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 350  

17 Πιπεριές πρά-
σινο κέρατο 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 10  

18 Πιπεριές φλωρί-
νης κέρατο 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 70  

19 Πράσο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 80  

20 Φρούτο εποχής 
Μήλο  

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 
-Kατάλληλα για επιτραπέζια κατανά-
λωση 

Κιλό 700  

21 Φρούτο εποχής 
Πορτοκάλι  

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 
-Kατάλληλα για επιτραπέζια κατανά-
λωση 

Κιλό 250  

22 Φρούτο εποχής 
Ροδάκινο 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 
-Kατάλληλα για επιτραπέζια κατανά-
λωση 

Κιλό 100  
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23 Φρούτο εποχής 
Καρπούζι 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 150  

24 Φρούτο εποχής 
Αχλάδι 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 
-Kατάλληλα για επιτραπέζια κατανά-
λωση 

Κιλό 300  

25 Φρούτο εποχής 
Μπανάνα 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 

Κιλό 400  

26 Φρούτο εποχής 
Νεκταρίνι 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 1, του παρό-
ντος Τμήματος Β’. 
-Kατάλληλα για επιτραπέζια κατανά-
λωση 

Κιλό 100  

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ : ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 

α/α Περιγραφή 
Υλικού 

Αναλυτικές Προδιαγραφές Υλικών  Μονάδα 
Μέτρηση
ς 

Ποσότητα  

1 Κρέας Νωπό 
Μοσχάρι 

- Καθαρισμένο και τεμαχισμένο σε 
μερίδες 
- Συσκευασία 2 κιλά 
- Κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής Υ-
πηρεσίας, η άδεια λειτουργίας για 
παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά 
και νωπού κρέατος και η πιστοποί-
ηση ποιότητας ISO 22000 
- Νωπό κρέας Α΄ ποιότητας, απαλ-
λαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες 
κ.λπ.,  
- Να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κα-
τάσταση, κόκκινου χρώματος με φυ-
σικό χρώμα λίπους, χωρίς οσμή και 
αίματα, δομή σφιχτή και ελαστική 
- Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώ-
ρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από 
εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που 
λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί 
κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει 
σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομι-
κού ελέγχου. 
- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με 
στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
- Το κρέας κατά τον χρόνο παράδο-
σης του στα Τμήματα του Ν.Π. δεν 
πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία 

Κιλό 500  
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ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) με-
γαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 
και αλλοίωση του χρώματος, της ο-
σμής, και της σύστασης. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τη-
ρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του 
HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 
μεταφοράς τροφίμων. 
- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαί-
νει τους δώδεκα (12) μήνες 
-Μέγιστη θερμοκρασία παραλαβής 
5οC 

2 Κιμάς Μόσχου -Συσκευασία 2 κιλά 
- Να είναι από νωπό κρέας μόσχου 
Α΄ ποιότητας (μπούτι), να είναι κα-
θαρισμένο εντελώς από λίπος, το ο-
ποίο θα έχει περαστεί διπλή φορά 
από την κρεατομηχανή. 
- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαί-
νει τους δώδεκα (12) μήνες. 
- Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα 
του προμηθευτή, που πρέπει να εί-
ναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτη-
νιατρικής Υπηρεσίας.  
- Θα παρασκευάζεται από νωπό 
κρέας   μόσχου προσφάτου σφαγής 
από 48 ωρών έως 6 ημερών -να προ-
έρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 
κρέατος που λειτουργεί νόμιμα 
- Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έ-
λεγχο και να φέρει σφραγίδες κτη-
νιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
- Να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κα-
τάσταση, κόκκινου χρώματος με φυ-
σικό χρώμα λίπους , χωρίς οσμή και 
αίματα, δομή σφιχτή και ελαστική 
- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με 
στοιχεία ιχνηλασιμότητας 
- Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά 
από κρέας πουλερικών, επίσης απο-
κλείονται οι μύες της κεφαλής, το 
ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες 
ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπο-
λείμματα κρέατος αποξεσμένα από 
οστά. 
- Μέγιστη θερμοκρασία παραλαβής 
5οC 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τη-
ρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και 

Κιλό 450  
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του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράς τροφίμων 

3 Μπούτι Κοτό-
πουλο 

-Α ποιότητας, τρυφερό, δομή σφικτή 
και ελαστική, δέρμα μαλακό – λείο 
χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, σπα-
σμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή 
εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης. 
Τύπου 65%, σφαγμένα, να έχουν υ-
ποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως α-
ποπτερωμένα  και τα πόδια να είναι 
κομμένα 1cm πάνω από τους ταρ-
σούς 
- Το βάρος της συσκευασίας να κυ-
μαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι 
όσο το δυνατό ισομεγέθη. 
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδει-
ξης σαλμονέλας έστω και σε ένα τε-
μάχιο ο προμηθευτής είναι υποχρε-
ωμένος να αντικαταστήσει όλη την 
ποσότητα. 
- Να προέρχεται από πτηνοτροφεία 
και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρι-
σης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υ-
πηρεσία και να φέρουν σφραγίδα 
του κτηνιατρικού ελέγχου. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τη-
ρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και 
του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράς τροφίμων 
- Μέγιστη θερμοκρασία παραλαβής 
5οC 

Κιλό 1150  

 

ΤΜΗΜΑ Δ’ : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

α/α Περιγραφή 
Υλικού 

Αναλυτικές Προδιαγραφές Υλικών  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα  

1.  Κατεψυγμένο 
Ψάρι Φιλέτο 
Γλώσσα 

- Να παράγονται σε εταιρεία η οποία 
ακολουθεί Σύστημα ΗΑCCP 
- Να είναι Α’ ποιότητας, καλά διατη-
ρημένα βγαλμένα κατευθείαν από τα 
ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώ-
σει καθόλου, απαλλαγμένα από κε-
φάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, ε-
ντόσθια και αυγά . 
- Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να 

έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που δια-

θέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουρ-

Κιλό 800  
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γίας. Τα παραπάνω πρέπει να ανα-

γράφονται στη συσκευασία του 

προϊόντος.  

- Πάνω στη συσκευασία πρέπει να α-

ναγράφεται επίσης η ημερομηνία 

(στην ελληνική),  ο τόπος αλίευσης 

καθώς και η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος. 

- Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη 

και το χρώμα, να μην έχουν οσμή. 

- Οι συσκευασίες να μην αφήνονται 

εκτεθειμένες ακάλυπτες ή σε δυσμε-

νείς συνθήκες περιβάλλοντος 

- Κατά την απόψυξη να διατηρούν 

τουλάχιστον το 70% του αρχικού βά-

ρους. 

- Η παράδοση από τον προμηθευτή 

του προϊόντος θα γίνεται σε συσκευ-

ασία κατάλληλη για τρόφιμα σφρα-

γισμένη σε κατάσταση κατάψυξης 

στους -18º C. 

- Η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγ-

χεται πριν από τη φόρτωση και να 

σημειώνεται στο δελτίο αποστολής - 

τιμολόγιο 

- Η μεταφορά των προϊόντων να γί-

νεται με μεταφορικά μέσα – ψυγεία 

σε θερμοκρασία -18º C, καθαρά, α-

πολυμασμένα, με καταγραφικά θερ-

μόμετρα. 

- Κατά την παράδοση να πιστοποιεί-

ται η ακριβής θερμοκρασία του προϊ-

όντος                                        - Οι συ-

σκευασίες να είναι στεγανές, ακέ-

ραιες, χωρίς φθορές. 

- Προδιαγραφές και πιστοποιητικά 

προϊόντος.  

- Συσκευασία 10 κιλών. 
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2.  Φύλλο σφολιά-
τας κατεψυγ-
μένο 

- - Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις.  
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λή-
ξης του.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχί-
σματα ή ελαττώματα.  
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

κιλό 80  

3.  Ανάμικτα Λαχα-
νικά Κατεψυγ-
μένα 

- Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής 
και να ανταποκρίνονται στις ποιοτι-
κές προδιαγραφές της κατηγορίας. 
- Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμ-
φανίζουν αλλοίωση σύστασης και 
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονο-
μικές Διατάξεις. 
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ω-
ρίμανσης και ανάπτυξης για να κατα-
ναλωθούν. 
- Να είναι όσο το δυνατόν ισομε-
γέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζι-
ζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαρα-
μένα φύλλα. 
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγρά-
φεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς 
και ο τόπος παραγωγής. 
- Οι συσκευασίες των οπωρολαχανι-
κών να είναι καθαρές, κατάλληλες 
για τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξέ-
νες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η 
μεταφορά και η διακίνησή τους σε ι-
κανοποιητική κατάσταση με ευθύνη 
του προμηθευτή. 
- Οι συσκευασίες να είναι στεγανές, 
ακέραιες, χωρίς φθορές. 
- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλ-
λαγμένα από υπολείμματα φυτο-
φαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα 
και να μην είναι μεταλλαγμένα. 
- Να είναι πρόσφατης παραγωγής 
και ψύξης από εταιρεία παραγωγής 
με αναγραφόμενες προδιαγραφές 
και ημερομηνία λήξης. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 

Κιλό 200  
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- Προδιαγραφές και πιστοποιητικά 
προϊόντος 
- Συσκευασία 10 κιλών. 

4.  Σπανάκι Κατε-
ψυγμένο 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 5, του παρό-
ντος Τμήματος Δ’. 

Κιλό 350  

5.  Αρακάς Κατε-
ψυγμένος  

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 5, του παρό-
ντος Τμήματος Δ’. 

Κιλό 350  

6.  Φασόλια Κατε-
ψυγμένα 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 5, του παρό-
ντος Τμήματος Δ’. 

Κιλό 400  

7.  Μπάμιες Κατε-
ψυγμένα 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυ-
τές του είδους με α/α 5, του παρό-
ντος Τμήματος Δ’. 

Κιλό 500  

8.  Μανιτάρια κα-
τεψυγμένα 

-Να είναι Α΄ ποιότητας και να αντα-
ποκρίνονται στις ποιοτικές προδια-
γραφές της κατηγορίας. 
-Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υ-
γειονομικές Διατάξεις. 
-Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 
-Προδιαγραφές και πιστοποιητικά 
προϊόντος 
-Η μεταφορά των προϊόντων να γίνε-
ται με μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε 
θερμοκρασία -18º C, καθαρά, απο-
λυμασμένα, με καταγραφικά θερμό-
μετρα. 
-Κατά την παράδοση να πιστοποιεί-
ται η ακριβής θερμοκρασία του προϊ-
όντος                                        - Οι συ-
σκευασίες να είναι στεγανές, ακέ-
ραιες, χωρίς φθορές. 
- 

Κιλό 100  

 

ΤΜΗΜΑ Ε’ : ΠΙΤΕΣ  

α/α Περιγραφή 
Υλικού 

Αναλυτικές Προδιαγραφές Υλικών  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα  

1. 1
. 

Αραβικές Πίτες  -Ενδεικτική διάσταση 30cm 
-Σύμφωνα με τη κοινοτική νομοθε-
σία 
-Συσκευασία των 6 τεμαχίων ενδει-
κτικά 

Συσκευα-
σία 

500  
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-Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ι-
σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-
κές Διατάξεις και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης του.  
-Πιστοποίηση εταιρείας και προϊό-
ντος 

 

2. Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προτάσεων Διαγωνισμού 

 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05/03/2021 

και ώρα 14:00 μ.μ. , στην έδρα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, 

Αθήνα 10683). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφονται 

ως εκπρόθεσμες. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσονται σφραγισμένες στο φάκελο 

του διαγωνισμού. 

 

3. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού - Παροχή Διευκρινήσεων 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται 

σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (www.nostos.org.gr). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από το Διεύθυνση Προμηθειών, 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Πρόσκλησης μέχρι την Τετάρτη 03/03/2021 ώρα 14:00 μ.μ. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 

 

Οι διευκρινήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα δοθούν μεμονωμένα μέσα στο 

χρονικό διάστημα που οριοθετείτε μέχρι την Πέμπτη 04/03/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.  

 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους αυτοτελώς εκτιμώνται ελεύθερα από 

την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ενώ εάν παρέχονται κατόπιν αιτήματος, λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις για την παροχή των ειδών που αναφέρονται στο περιεχόμενο της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

http://www.nostos.org.gr/
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5. Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς 

Η Πρότασή σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει τα 

εξής έγγραφα επί ποινή αποκλεισμού: 

 Τεχνική Προσφορά   

 Οικονομική Προσφορά   

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 

14:00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, επί της οδού Νοταρά 45 & 

Μετσόβου 30, Αθήνα, ΤΚ 10683. 

Για την υποβολή της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα των Παραρτημάτων IV και V αντίστοιχα, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους με τις 

ακόλουθες ενδείξεις: 

1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός ενιαίος φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εκτός από τα 

στοιχεία αλληλογραφίας της εταιρείας σας και την εξής ένδειξη: 

             

Όνομα Εταιρείας/ Διακριτικός Τίτλος/ Διεύθυνση/ Τηλέφωνο 

Υποβολή Προσφοράς για «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών 

Ειδών». 

 (Αρ. Πρωτ. : 263/ESTIA 2021/19-02-2021) 

 

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30  

ΤΚ 10683 – Αθήνα 

 

Να μην ανοιχθεί πριν την 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής των Προσφορών, 

Ημερομηνία:  Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην ανωτέρω 

διεύθυνση έως την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Ο προαναφερόμενος 

σφραγισμένος φάκελος είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ, κατά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είτε β. να αποσταλεί 
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στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, 

μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν αναλαμβάνει 

καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, 

που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. 

Όποια πρόταση παραληφθεί μετά την ως άνω ημερομηνία ή αποσταλεί σε άλλη 

διεύθυνση θα απορρίπτεται, δεν αποσφραγίζεται και κατόπιν αιτήματος του 

υποψηφίου θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσεται 

σφραγισμένη στο φάκελο του διαγωνισμού. 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

προτάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους προμηθευτές. Η 

παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας 

πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της 

πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο. 

Η Προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε εντός 

αυτού του διαστήματος να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής του 

Προμηθευτή (εταιρεία/ φορέα). 

Σημειώστε ότι όποια δαπάνη προκύψει για την προετοιμασία της Πρότασής σας και 

κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου όποιου 

σχετιζόμενου ταξιδιού, δεν αποζημιώνεται ούτε μπορεί να συμπεριληφθεί ως άμεση 

δαπάνη της παρούσας ανάθεσης. 

Αιτήματα διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπ’ όψιν Διεύθυνσης Προμηθειών 

στην ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλέφωνο 210 5231966, στο φαξ 210 5221950 και στο 

info@nostos.org.gr . Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κοινοποιήσει οποιαδήποτε απάντηση σε 

συγκεκριμένο ερώτημα σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις/ φορείς που κάλεσε να 

υποβάλουν πρόταση. 

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε, αποστέλλοντας φαξ στο 210 5221950 ή στο e-mail 

info@nostos.org.gr αναφορικά με : 

1.  Τη λήψη της παρούσας Αίτησης Υποβολής Πρότασης, και 

2.  Εάν θα υποβάλλετε ή όχι την Πρότασή σας. 

 

6. Περιεχόμενο Πρότασης: 

6.1. Γενικές Οδηγίες 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις 

κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 

προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας. 

mailto:info@nostos.org.gr
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Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 

Πρόσκλησης. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 

και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της 

Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς.  

 

6.2 Τεχνική Προσφορά  

6.2.1. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς – Προδιαγραφές Προϊόντων -  

Δικαιολογητικά 

 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας ή για μέρος αυτής.  

 Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών του 

παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει κι 

αυτές να αναγραφούν με σαφήνεια. Για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. 

 Σημειώνεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να 

αναγράφονται τιμές και λοιπά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.  

 
Α) Προδιαγραφές Προϊόντων 
Περιγραφή Προϊόντων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 

i. Να περιγράψουν αναλυτικά τα προϊόντα που θα προσφέρουν, συμπεριλαμβάνοντας 
τις αναλυτικές προδιαγραφές αυτών. 

ii. Να προσκομίσουν τυχόν πιστοποιητικά που διαθέτουν για τα προτεινόμενα 
προϊόντα. 

 
Διάρκεια ζωής/ χρήσης προϊόντων. Όπου και αν απαιτείται, θα πρέπει οι υποψήφιοι να 
αναφέρουν τη διάρκεια ζωής ή/και χρήσης ή/και ημερομηνία λήξης των προσφερόμενων 
προϊόντων. 
 
Εγγύηση. Εφόσον απαιτείται, η Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει ανάληψη ευθύνης για 
τυχόν ελαττώματα των προσφερόμενων προϊόντων και να συνοδεύονται από όρους 
εγγύησης. 
 
Πιστοποιητικά. Εφόσον διατίθενται, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν 
εθνικά ή/και διεθνή πιστοποιητικά αναγνώρισης ποιότητας των προτεινόμενων προϊόντων. 
 
Συσκευασία. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια την συσκευασία 
των προτεινόμενων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων των δεμάτων/ πακέτων, 
κλπ.). 
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Β) Ικανότητα Παράδοσης  
Ικανότητα Παράδοσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν : 

i. Τις ποσότητες που έχουν διαθέσιμες για άμεσες παραδόσεις/αποστολές.  
ii. Το χρόνο παράδοσης στην τοποθεσία που αναγράφεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος διαγωνισμού. 
 
Γ) Στοιχεία και Εικόνα Εταιρείας 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν : 

1. Το προφίλ της εταιρείας τους. 
2. Κατάλογο έργων που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων. 
3. Συμπληρωμένη τη Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή, του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους του 
παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των «Όρων και Προϋποθέσεων 
Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ» του Παραρτήματος ΙΙ. 

 

6.3. Ελάχιστες Απαιτήσεις 

 

 Απαραίτητες για την ομάδα ειδών παντοπωλείου είναι η άδεια λειτουργίας καταστή-

ματος τροφίμων.  

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

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

 Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, 

να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και όλες 

οι βιομηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα) να εφαρμόζουν σύστημα 

HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 (ή παρόμοιο πιστοποιητικό), τα ο-

ποία και θα κατατεθούν. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υ-

γιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη του φορέα μας (ΕΚ-

ΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ) χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

 

6.4. Οικονομική Προσφορά  

Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος V.  

 

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ευρώ (€). Στην περίπτωση 

σύνταξης των οικονομικών προσφορών σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση 

τους θα γίνει η μετατροπή σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία, προκειμένου 

για την ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων. Σε κάθε 

περίπτωση, κατά τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ένα νόμισμα.  

 

Θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι τιμές των 

προσφερόμενων ειδών χωρίς το ΦΠΑ, προκειμένου για την σύγκριση των τιμών. 
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Οι τιμές με ΦΠΑ (Συνολική τιμή) επί του συνόλου και ανά τμήμα θα αναφέρονται σε 

άλλη στήλη συμπεριλαμβανομένων τυχόν προμηθειών και κάθε είδους κρατήσεων, 

τελών, φόρων καθώς και λοιπά κόστη, εφόσον υπάρχουν (καθορίζοντας τη φύση και 

την κατανομή τους). 

 

Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφής αναφορά στο ποσοστό (%) ΦΠΑ Στις συνολικές τιμές 

της προσφοράς θα περιλαμβάνονται και να εξειδικεύονται τυχόν εκπτώσεις και τα 

ποσοστά (%) αυτών. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν, επί ποινή αποκλεισμού, το χρόνο ισχύος των 

οικονομικών τους προσφορών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν 

είκοσι (120) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Η πληρωμή από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα γίνεται κατόπιν της έκδοσης των κατά 

περίπτωση νόμιμων παραστατικών, και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που 

αφορούν στην παράδοση των υλικών, εντός εξήντα (60) ημερών μέσω τραπέζης ή/ και 

με επιταγή. Προκαταβολές δεν γίνονται πριν την παράδοση των προς προμήθεια 

αγαθών. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποζημιώνονται 

από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

Έξοδα που ανακύπτουν κατά την περίοδο προετοιμασίας της προσφοράς δεν 

αποζημιώνονται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν άμεσα ή 

έμμεσα στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου. 

 

7.Αξιολόγηση των Προτάσεων 

7.2.1 Αξιολόγηση Προμηθευτή 
 

Οι ικανοί προμηθευτές θα εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ, εφόσον εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην «Φόρμα Εγγραφής 
Προμηθευτή» του Παραρτήματος ΙΙ και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών. Οι 
παράγοντες που θα εξεταστούν είναι : 

 Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας 

 Η δομή της εταιρείας  

 Ο κατάλογος των έργων  

 Η ικανότητα σύναψης σύμβασης  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ακολουθεί αξιολόγηση της επίδοσης του προμηθευτή ως προς : 

 Την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

 Τους χρόνους παράδοσης 

 Την αξιοπιστία των προϊόντων/ υπηρεσιών 

 Την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία 
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7.2.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων θα βασιστεί στο κατά πόσο 
τα προτεινόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστον στις προδιαγραφές του 
Παραρτήματος 1 του παρόντος.  

Θα αξιολογηθούν μόνο οι εταιρείες που θα υποβάλλουν τα έγγραφα και τις 
πληροφορίες που ζητούνται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Έγκριση 

Προσφοράς 
Απόρριψη 

Προσφοράς 

Α) Προδιαγραφές Προϊόντων/ Υπηρεσιών 

Αν, η αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων 
προϊόντων συμφωνεί με τις προδιαγραφές της 
απαιτούμενης προμήθειας. 

  

Β) Ικανότητα Παράδοσης  

Αν, ο χρόνος απόκρισης της εταιρείας επί των 
παραγγελιών ανταποκρίνεται στις ανάγκες υλοποίησης 
του έργου. 

  

Γ) Στοιχεία και Εικόνα Εταιρείας 

Αν εστάλησαν το προφίλ της εταιρείας και η 
συμπληρωμένη «Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή». 

  

Αν συμπληρώθηκε και εστάλη η Υπεύθυνη Δήλωση για 
την αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού. 

  

Αν συμπληρώθηκε και εστάλη ο κατάλογος των έργων 
που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων 
συμβάσεων. 

  

 
7.2.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 
 

Σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει για όσες προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Ο 
υποψήφιος προμηθευτής με την χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά, ο οποίος πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, θα προταθεί για την ανάθεση της 
προμήθειας. 

Σημειώνεται ότι, η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στις τιμές μονάδας χωρίς το 
ΦΠΑ, και πως οι τιμές μονάδας των προϊόντων περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις έως και 
τον τόπο παράδοσης των ειδών.  

Για τη σύγκριση των τιμών και μόνο, όσες οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν σε 
διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους, θα γίνει η μετατροπή τους σε ευρώ (€) 
σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
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8. Απόρριψη Προσφορών 

 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από 

τις κάτωθι περιπτώσεις, επιφυλασσόμενων άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται 

στην παρούσα: 

 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρούσας. 

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης 

5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης. 

6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η 

καθαρή αξία. 

 

9. Δικαίωμα Ματαίωσης 

 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 

1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, 

2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης 

 

10. Λοιποί Όροι & Πληροφορίες Διαγωνισμού 

 

10.1 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ολόκληρη ή μέρος της 

υποβληθείσας προσφοράς κάθε υποψηφίου. 

 

10.2 Χειρόγραφες ή ημιτελείς προσφορές, καθώς και προσφορές που δεν 

συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

10.3 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των Προσφορών, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους, 

και σε κάθε περίπτωση με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ στη διεύθυνση : www.nostos.org.gr. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί 

να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα 

προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε 

απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο. 

 

10.4 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης 

θα γίνει από το Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να 

εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το 

Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας 

http://www.nostos.org.gr/
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από τους υποψηφίους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα 

αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

 

10.5 Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνονται μετά την διαβεβαίωση, από το/τα 

αρμόδιο/α για την παραλαβή πρόσωπο/α, ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του παρόντος και κατ’ επέκταση της συναφθείσας σύμβασης 

 

11. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας 

 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας 

σύμφωνα και με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης η οποία θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.  

 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την προμήθεια των ειδών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Προσφορά και την Πρόσκληση και 

κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες 

κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα 

συνεργαστεί με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή. Τυχόν υποβολή  σχεδίων Σύμβασης από 

τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση 

τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Προμηθευτή, 

θα διέπετε από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς 

το περιεχόμενο της παρούσας ούτε των Γενικών Όρων Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το 

σύνολο των εγγράφων  που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του 

Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

Μετά την ενημέρωση του προμηθευτή, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών 

ολοκληρώνεται η σύνταξη του εγγράφου της Σύμβασης και από την λήψη έγγραφης 

πρόσκλησης από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή, ο Προμηθευτής υποχρεούται εντός 10 

ημερών να παραδώσει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος 

δεν υπογράψει τη Σύμβαση εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να αναζητήσει την αποκατάσταση 

κάθε θετικής της ζημίας προέρχεται από δόλο η αμέλεια και όχι από ανωτέρα βία. 

 

Κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης και σε διάστημα εντός 5 ημερών, θα πρέπει ο 

ανάδοχος να είναι σε θέση να ξεκινήσει τις απαιτούμενες εργασίες. 
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12. Γενική Επιφύλαξη 

 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν 

την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και 

δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού και να απορρίψει όλες τις 

προσφορές οποτεδήποτε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα. 

 


