
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Το Νοσοκομείο και ο Ξενώνας θα ενημερώνουν εγγράφως τον προμηθευτή για τα 

αναγκαία είδη με πλήρη περιγραφή τους, τηλεφωνικά ή με φαξ και η παράδοση θα 

γίνεται σύμφωνα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου στην αποθήκη του ή σε 

τόπο που θα ορίζεται από το Νοσοκομείο, για τα είδη 1-8 της προκήρυξης κατά τις 

εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και από 7:30 π.μ. έως 8:00 π.μ., ενώ 

για τα είδη αρτοποιείου  (Δευτέρα – Σάββατο) και από 7:30 π.μ. έως 7:50 π.μ. 

Όσον αφορά το Ξενώνα Ψυχαργώς σε τόπο  και χρόνο που θα ορίζεται από τον 

Ξενώνα Ψυχαργώς. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην 

αγορά ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις 09:00 το πρωί της επόμενης 

της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την 

μη προσκόμισή του. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 

από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το 

Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί απευθείας από το ελεύθερο 

εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη 

κριθούν ακατάλληλα από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή, ο 

προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη 

περίπτωση το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί απευθείας από το 

ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή 

επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Νοσοκομείου 

που παραλαμβάνει τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 

118/07. 

        Όλοι οι χορηγητές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται να αναγράφουν στα 

τιμολόγιά τους, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος. Η μη 

αναγραφή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή των υλικών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: 



            Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα 

κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων 

και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.  

     Επιπλέον είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος 

Ανάλυσης Κινδύνων& Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) των 

προμηθευτών, των ενδιάμεσων μεσολαβητών εάν υπάρχουν, των 

εργοστασίων παραγωγής και συσκευασίας. 

 

               Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που 

πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά είναι: 

 Η ονομασία πώλησης. 

 Ο κατάλογος των συστατικών.  

 Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα. 

 Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση 

τροφίμων που είναι  ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη, η τελική 

χρονολογία ανάλωσης. 

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή 

ή του συσκευαστή. 

 Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η 

παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς 

τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου. 

 Η ονομασία πώλησης πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής 

κατάστασης του τροφίμου ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί 

(π.χ. σε σκόνη, κατεψυγμένο, καπνιστό, ). 

 Όταν στερεό τρόφιμο διατίθεται εμβαπτισμένο μέσα σε υγρό κάλυψης, 

αναγράφεται και το καθαρό βάρος του στραγγισμένου τροφίμου.  Το 

υγρό κάλυψης δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση με τα 

βασικά στοιχεία του παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί 

αποφασιστικό στοιχείο για την αγορά του.     

Η προμήθεια τροφίμων ζωικής προέλευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 

τους κανονισμούς 853/2004 ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ 



Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο 

οποίο θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο τελικό προϊόν και τον τόπο 

εγκατάστασής του για τις κατηγορίες: 

1. Τυροκομικά 

2. Είδη Παντοπωλείου (ζυμαρικά, όσπρια κ.λ.π.), 

3. Έλαια, 

4. Κομπόστες, 

5. Λαχανικά κατεψυγμένα 

6. Μαγειρικά λίπη-Μαργαρίνες 

7. Ψάρια κατεψυγμένα 

8. Γαλακτοκομικά 

 

               Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα 

κρίνεται απορριπτέα. 

Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που 

δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η 

προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, με απόφαση του 

αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ποινή προσωρινού αποκλεισμού 

τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από τους 

διαγωνισμούς οιουδήποτε φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 394/96.  

Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 

εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση, καθώς και η αλλαγή της δηλωθέντας με την προσφορά εμπορική 

ονομασία του προϊόντος. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του 

προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση 

του φορέα οργάνου, μετά από γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 

           Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα είδη γαλακτοπωλείου θα πρέπει να 

αναγράφονται στη συσκευασία οι εξής ενδείξεις: 

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή γραμμάρια. 

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, 

όπως επίσης και η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο Κωδικός 

Αριθμός ΕΕ της επιχείρησης.  

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της 

παρτίδας. 



Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική. 

 Όσον αφορά τα σκληρά, ημίσκληρα και τα μαλακά τυριά θα πρέπει: 

α)Το καθαρό βάρος τους να αναγράφεται στη συσκευασία, καθώς και το 

όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή 

β)Για τη φέτα θα πρέπει να έχουν παρέλθει (2) δύο μήνες από την 

ημερομηνία παρασκευής και για τα σκληρά τυριά (3) τρεις μήνες τουλάχιστον. 

 γ)Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φiλμ 

που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ. 

δ)Να  είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τον διαχωρισμό που 

γίνεται με βάση τον Κώδικα Τροφίμων  

ε)να παρουσιάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες ανάλογα με την κατηγορία 

και το είδος τους. 

Όσον αφορά τα νωπά κρέατα και τα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να πληρούν 

όλους του όρους υγιεινής και καταλληλότητας της ισχύουσας εθνικής και 

κοινοτικής νομοθεσίας (σφαγή, συντήρηση, διανομή, μεταφορά),σύμφωνα με 

τους κανονισμούς 853/2004 ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ και τον 

Κώδικα Τροφίμων και ποτών. Ειδικότερα : 

       Το σφαγείο νωπών κρεάτων πρέπει να διαθέτει απαραίτητα άδεια 

λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ και 

αντίγραφο να μας προσκομισθεί από τον προμηθευτή .  

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα νωπά κρέατα και να 

παρέχει στην παραλαμβάνουσα  επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που 

θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της 

ποιοτικής κατάταξης των παραδιδομένων νωπών κρεάτων. 

Τα είδη των τεμαχίων του σφάγιου θα παραδίδονται ολόκληρα  

προκειμένου να είναι εύκολη η αναγνώριση αυτών από την επιτροπή 

παραλαβής των Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων κτ.λ  

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση , δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση 

της παραγγελίας , εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το Τμήμα Εμπορίου  

ότι το παραγγελθέν είδος δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο 

προμηθευτής οφείλει πριν την προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το 

Νοσοκομείο, Ίδρυμα , κ.λπ. για την έλλειψη του είδους ώστε να δοθεί χρόνος 

της αλλαγής  του συσσιτίου. 



-Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται από τον προμηθευτή με κατάλληλο 

μεταφορικό μέσο το οποίο θα διαθέτει άδεια καταλληλότητας από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, 

κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα :  

 ΜΟΣΧΑΡΙΑ 

Σπάλα  μόσχου νωπή χωρίς οστά:- να είναι σιτεμένο 6 ημερών από 

την ημέρα σφαγής του ζώου, να προέρχεται από εγκεκριμένο 

εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και 

Κωδικό Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος 

βοοειδών και να πληρεί όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

όταν είναι εκτός συσκευασίας vacuum.Εάν είναι σε συσκευασία 

vacuum να υπάρχουν οι ενδείξεις στη συσκευασία οι οποίες να 

τηρούνται. 

- να έχει γίνει περιποίηση του κρέατος για αφαίρεση λιπώδους ιστού 

εκτός του σημείου που θα φαίνεται η σφραγίδα, 

-να συνοδεύεται από  κτηνιατρικό πιστοποιητικό σφαγής,  

-να φέρει την χάρτινη αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία να αναγράφονται 

τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας  του ζώου,  

          -η ετικέτα να βρίσκεται προσκολλημένη στο σφάγιο (αν είναι vacum) 

 ΧΟΙΡΙΝΑ 

Καρέ μηρός – καρέ μπριζόλες με οστά ή χωρίς οστά με εξωτερικό λίπος πάχους 

(2) δύο χιλιοστών, να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια 

λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) 

τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος και να πληρούν όλες τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 

Αρνί γάλακτος – κατσίκι γάλακτος, να προέρχονται από εγκεκριμένο 

εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό 

Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος και να πληρούν 

όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

1. Σε ολόκληρο σφάγιο με κεφάλι 

2. Σε μπούτι 

Τα αρνιά και τα κατσίκια γάλακτος θα είναι βάρους 8-12 kg. το καθένα. 



Για τα παραπάνω κρέατα θα υπάρχει η σφραγίδα προέλευσης. 

     - Το σφαγείο νωπών κοτόπουλων πρέπει να διαθέτει απαραίτητα άδεια 

λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ και 

αντίγραφο να μας προσκομισθεί από τον προμηθευτή .  

      Για τα τεμαχισμένα κοτόπουλα (στήθος, μπούτι , φιλέτο, σουβλάκι, κιμάς )   

που χρειάζεται το   Νοσοκομείο  ή ο Ξενώνας ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ  θα πρέπει να 

διανέμονται  σε ομαδική συσκευασία τυποποίησης σε χαρτοκιβώτιο με 

σελοφάν και να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια λειτουργίας 

από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού κρέατος 

και να φέρουν όλες τις ενδείξεις. Η μεταφορά από τον προμηθευτή θα γίνεται 

με κατάλληλο μεταφορικό μέσο το οποίο θα διαθέτει άδεια καταλληλότητας 

από την Κτηνιατρική Υπηρεσία . 

           Τα χορηγούμενα κοτόπουλα θα είναι πάντα πρώτης κατηγορίας,  

καθαρά – χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς 

οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς 

μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης, θα πρέπει επίσης να 

υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και 

στους μηρούς. Οι παραγγελίες θα ορίζονται από το Νοσοκομείο και το   

Ξενώνα ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. 

 

 -Ο άρτος και οι φρυγανιές πρέπει να συσκευάζονται , αφού αποκτήσουν 

τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος,  θα πρέπει να είναι σε συσκευασία των 

500γρ.  Ως υλικά συσκευασίας τους  επιτρέπονται: 

α)Χαρτί συσκευασίας.(οποιαδήποτε μορφής και ποιότητας , απλό, από 

αναγεννημένη κυτταρίνη –CELLOPHANE β.λ. Άρθρο 24 του Κώδικα 

τροφίμων και ποτών .) 

β)Αναγεννημένη κυτταρίνη  (σελοφάν). 

γ)Πλαστικές ύλες από τις επιτρεπόμενες για συσκευασία τροφίμων. Τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους όρους των 

αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων.  

    Τα  είδη άρτου,  ορίζονται από το Ίδρυμα.   

 

 - Η κατάταξη και οι όροι διάθεσης των αυγών στην κατανάλωση 

ρυθμίζονται με το Β.Δ. 437/1961. Τα αυγά που θα παραδίδονται θα είναι : 



1. ΩΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, με τις απαραίτητες σημάνσεις 

βάσει των κειμένων διατάξεων. 

2. ΒΑΡΟΥΣ 55-60 γραμμ.  

Ο έλεγχος του βάρους, θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού 

αυγών, κατ΄ εκτίμηση της επιτροπής παραλαβής. 

Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωτοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο 

συσκευασίας, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωτοσκοπικού κέντρου, 

κατηγορίας αυγού Α΄, ημερομηνία λήξης κ.λπ.) 

 

     -Τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης (οπωρολαχανικά) θα πρέπει να 

είναι α΄ ποιότητας προσφάτου συλλογής, να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από 

χώματα, λάσπη. Και κάθε άλλης ρύπανσης, ανόργανης ή οργανικής ύλης. 

 Επιπλέον να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, προσβλημένα από 

παράσιτα σε σημαντικό βαθμό ή να παρουσιάζουν αλλοίωση της συστάσεως 

ή των οργανοληπτικών χαρακτήρων. Να μην είναι προϊόντα από φυτά  

ραντισμένα με φυτοφάρμακα (όπως παραθείο κ.τ.λ.), πρέπει να είναι 

συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και 

να μην περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών. 

 Η συλλογή, η συντήρηση και η μεταφορά θα πρέπει να τηρούν όλους 

του όρους υγιεινής σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση 

που ο προμηθευτής αγοράζει τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης 

(οπωρολαχανικά) απευθείας από παραγωγό, ο παραγωγός πρέπει να 

διαθέτει ή Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

ή AGROSYSTEM.  

 

    - Τα κατεψυγμένα είδη (όπως ψάρια, αρνί, οπωρολαχανικά κ.τ.λ.) θα 

πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα συσκευασμένα καθαρισμένα και 

ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής κατά 

την διάρκεια της συντήρησης τους στον χώρο αποθήκευσης ,κατά την 

μεταφορά και την διανομή, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος στη 

συσκευασία ( άρθρο 93  του Κώδικα τροφίμων – ποτών). Το βάρος του κάθε  

κατεψυγμένου ψαριού  δεν θα είναι μικρότερο από 280 γραμμ. 



    Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις σε ότι 

αφορά την επιθεώρηση, εισαγωγή, ζώνη αλίευσης, επεξεργασία, συντήρηση, 

τεμαχισμό, μεταφορά κ.λ.π. 

   Όσον αφορά το κατεψυγμένο αρνί και την κατεψυγμένη γαλοπούλα θα 

πρέπει να προέρχονται από ζώα υγιή, να έχουν υποστεί το προβλεπόμενο 

από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό έλεγχο και να έχουν κριθεί κατάλληλα 

για κατανάλωση.  

 

 -Τα δε είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  

ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. Όπως και στις παραπάνω 

κατηγορίες τροφίμων θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης 

τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους. 

 Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι 

δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί 

απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται 

από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας 

ημέρας όσον αφορά τα είδη 2 έως και 9 της προκήρυξης και μέσα στο 

επόμενο 24ωρο τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα. Το ίδιο ισχύει 

και για το Ξενώνα Ψυχαργώς. 

 

                                                                    

 

                          (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ.  ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 

1. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ     

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ………..ΕΥΡΩ (νοσοκομείο………. €, ξενώνας 

…….. €)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ Ε Ι Δ Ο Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 

100613   ΖΑΧΑΡΗ ( ετήσια ποσότητα:-νοσοκομείο 350 kg  

                                                               -ξενώνας      150kg) 

CPV 15831000-2                              ΣΥΝΟΛΟ 500 kg 

1 kg 

100613   ΖΑΧΑΡΗ 5 ΓΡ ( ετήσια ποσότητα  νοσοκομείο     Ατομική συσκευασία  



CPV  15831000-2          ΣΥΝΟΛΟ   26000 ατομ. Συσκ. 

100608   ΤΣΑΪ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ  

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  

 ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο 6000 ατομ. συσκευασία 

CPV 15864100-3                              ΣΥΝΟΛΟ 6000 τεμ 

Τεμ. 

100613   ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ατομ. συσκ. 20γρ 

 ετήσια ποσότητα  -νοσοκομείο 21000 ατομ. συσκευασία 

                                -ξενώνας   1000         >>          >> 

CPV 15332290-3                             ΣΥΝΟΛΟ 22000 τεμ 

Τεμ. 

 100603  ΒΟΥΤΥΡΑΚΙΑ 10ΓΡ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

  ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο13000 ατομ. συσκευασία 

 CPV 15530000-2                              ΣΥΝΟΛΟ 13000 τεμ 

Τεμ. 

100601   ΦΙΔΕΣ (νοσοκομείο ετήσια ποσότητα 150 κιλά)  

CPV 15851100-9                           ΣΥΝΟΛΟ 150 κιλά                 

500 gr 

100603   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑ  0% 

(ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο 365 τεμ,- ξενώνας    35 τεμ ) 

CPV 15411110-6                           ΣΥΝΟΛΟ 400 τεμ 

5 Lit 

100603   ΦΥΤΙΝΗ( ετήσια ποσότητα νοσοκομείο 15τεμ.) 

CPV 15431100-9                             ΣΥΝΟΛΟ 15 τεμ 

2 kg 

100615   ΑΝΘΟΣ   ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ( ετήσια ποσότητα 

CPV 15620000-0               νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 300 τεμ.) 

2 kg 

100613  ΚΟΜΠΟΣΤΑ (ετήσια ποσότητα  

–νοσοκομείο1470 τεμ,  -ξενώνας 30τεμ)   

CPV 15897200-4                  ΣΥΝΟΛΟ 1500 τεμ                                       

2,5 kg 

100602   ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ετήσια ποσότητα 

 -νοσοκομείο1500 κιλά, -ξενώνας 100 κιλά) 

CPV 15614000-5                  ΣΥΝΟΛΟ 1600 κιλά                                          

1 kg 

100602   ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ( ετήσια ποσότητα  

  CPV 15614000-5               νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 200 τεμ) 

500gr 

100602    ΡΥΖΙ  ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο620 κιλά, -ξενώνας 80κιλά) 

CPV 03211300-6                                    ΣΥΝΟΛΟ 700 κιλά 

1 kg 

100602    ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ( ετήσια ποσότητα  500gr 



CPV 03211300-6                 νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 80 τεμ) 

100609    ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ  ΝΤΟΜΑΤΑ( ετήσια ποσότητα  

CPV 15331423-8              νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 600 τεμ) 

400 gr 

100609   ΠΟΛΤΟΣ( ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο550 τεμ 

                                                              -ξενώνας 50 τεμ) 

CPV 15331425-2                                    ΣΥΝΟΛΟ 600 τεμ 

410 gr 

100609   ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ ( ετήσια ποσότητα 

 -νοσοκομείο 1450 τεμ, -ξενώνας    50 τεμ) 

CPV 15321300-7                                    ΣΥΝΟΛΟ 1500 τεμ 

330 gr 

100609   ΞΥΔΙ( ετήσια ποσότητα-νοσοκομείο  950 τεμ 

                                                      -ξενώνας 50 τεμ) 

CPV 15871100-5                                     ΣΥΝΟΛΟ 1000 τεμ 

400 gr 

100601 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (ετήσια ποσότητα  ξενώνας50 τεμ) 

CPV 15851100-9                          ΣΥΝΟΛΟ 50 τεμ 

500 gr 

100601    ΜΑΚΑΡΟΝΙ  Ν0  10 ( ετήσια ποσότητα 

 –νοσοκομείο 600 κιλά,   -ξενώνας 100 κιλά) 

CPV 15851100-9                          ΣΥΝΟΛΟ 700 τεμ 

1 kg 

100601 ΜΑΚΑΡΟΝΙ Ν0 10 ετήσια ποσότητα νοσοκομείο 

CPV 15851100-9                          ΣΥΝΟΛΟ 200τεμ 

500gr 

100601    ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΧΟΝΔΡΟ Ν0  2( ετήσια ποσότητα 

-νοσοκομείο 500 τεμ) 

CPV 15851100-9                          ΣΥΝΟΛΟ 500 τεμ 

500gr 

100601    ΜΑΚΑΡΟΝΙ  ΚΟΦΤΟ ( ετήσια ποσότητα 

 –νοσοκομείο 200 κιλά, -ξενώνας 50 κιλά) 

CPV 15851100-9                          ΣΥΝΟΛΟ 250 τεμ 

1 kg 

100602    ΓΙΓΑΝΤΕΣ( ετήσια ποσότητα ξενώνας 30 κιλά)  

CPV  03221210-1                         ΣΥΝΟΛΟ 30 κιλά 

500gr 

100615    ΑΛΕΥΡΙ( ετήσια ποσότητα νοσοκομείο 130 κιλά)           

CPV 15612120-8                          ΣΥΝΟΛΟ 130 τεμ 

1 kg 

100899 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ ( ετήσια ποσότητα 

                                                 ξενώνας 4 τεμ) 

CPV  15312100-9                         ΣΥΝΟΛΟ 4 τεμ 

Τεμ. 

100601 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ (ετήσια ποσότητα Τεμ. 



                                                    ξενώνας 4 τεμ) 

CPV  15851100-9                         ΣΥΝΟΛΟ 4 τεμ 

100602 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ(ετήσια ποσότητα 

 - ξενώνας 70 κιλά,           –νοσοκομείο 50 κιλά ) 

CPV  03221210-1                         ΣΥΝΟΛΟ 120 κιλά 

500 gr 

100602    ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ( ετήσια  ποσότητα 

 -νοσοκομείο 60 κιλά,   -ξενώνας 30 κιλά) 

CPV  03212212-9                         ΣΥΝΟΛΟ 90 κιλά 

30 kg 

100603    ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 161/180 

( ετήσια ποσότητα νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 24 ΤΕΜ) 

CPV  03222400-7                          

ΔΟΧΕΙΟ 5kg 

100601ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ( ετήσια ποσότητα νοσοκομείο500 τεμ) 

CPV 15851100-9                          ΣΥΝΟΛΟ 500 τεμ) 

500 gr 

100606 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ετήσιο ποσότητα 

-νοσοκομείο 150 κιλά, -ξενώνας 20 κιλά) 

  CPV   14430000-4                        ΣΥΝΟΛΟ 170 κιλά                         

500gr 

100606    ΡΙΓΑΝΗ( ετήσια ποσότητα-νοσοκομείο7 κιλά) 

CPV   15872000-1                        ΣΥΝΟΛΟ 7 κιλά 

1 kg 

100606    ΚΙΜΙΝΟ( ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο 4 τεμ) 

CPV   15872000-1             ΣΥΝΟΛΟ 4 τεμ            

500 gr 

100606      ΚΟΚΚΙΝΟΠΙΠΕΡΟ ΚΙΛΟΥ( ετήσια 

 ποσότητα –νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ  8 κιλά) 

CPV   15872100-2                         

1 Kg 

100606      ΜΑΥΡΟΠΙΠΕΡΟ ΚΙΛΟΥ ( ετήσια ποσότητα 

 -νοσοκομείο 7 κιλά, -ξενώνας 1 κιλό) 

CPV   15872100-2                        ΣΥΝΟΛΟ 8 κιλά 

1 kg 

100606 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ( ετήσια ποσότητα-νοσοκομείο 

CPV   15872000-1                ΣΥΝΟΛΟ 4 τεμ)         

500 gr 

100606 ΚΑΝΕΛΛΑ  ΣΚΟΝΗ( ετήσια ποσότητα  

 CPV   15872000-1      - νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 2 τεμ) 

500 gr 

100606    ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΚΟΝΗ( ετήσια ποσότητα 

   CPV   15872000-1             -νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 2 τεμ) 

500 gr 

100615 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ( ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο) 1 kg 



   CPV   15872000-1                        ΣΥΝΟΛΟ 3 κιλά         

100606    ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ( ετήσια ποσότητα  

-νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 1 κιλό) 

CPV   15872000-1                         

1 kg 

100606    ΔΥΟΣΜΟ( ετήσια ποσότητα -νοσοκομείο 1κιλό) 

CPV   15872000-1                         

1 kg 

100602  ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ( ετήσια ποσότητα 

-νοσοκομείο 90 κιλά,          -ξενώνας 40 κιλά) 

   CPV   03212211-2                              ΣΥΝΟΛΟ 130 κιλά                                 

500 gr 

100301 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ( ετήσια ποσότητα 

 -ξενώνας 50 τεμ) 

   CPV  15511600-9                              ΣΥΝΟΛΟ 50 τεμ   

480ml 

100601    ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ   ΜΕΤΡΙΟ( ετήσια ποσότητα   

 CPV 15851100-9          -νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 100 τεμ.) 

500 gr 

100601    ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ   ΜΕΤΡΙΟ( ετήσια ποσότητα 

 -νοσοκομείο300 κιλά, -ξενώνας 40 κιλά) 

CPV 15851100-9                          ΣΥΝΟΛΟ 340 τεμ 

1 kg 

100899   ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ ατ. συσκ. 30γρ 

 ( ετήσια ποσότητα νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 3000 τεμ) 

   CPV   15821200-1                                 

τεμ. 

100899   ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΓΛΥΚΑ (τύπου μιράντα) ατ. συσκ. 

30γρ ( ετήσια ποσότητα νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 3000 τεμ) 

   CPV   15821200-1                                 

                    τεμ          

100607  ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  ΚΑΦΕΣ 750 γρ  ετήσια ποσότητα 

   -ξενώνας 50 τεμ 

   CPV   15861000-1                    ΣΥΝΟΛΟ 50 τεμ             

τεμ. 

100607  ΚΑΦΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ kg ( ετήσια ποσότητα 

,ξενώνας 20 kg) 

   CPV   15861100-2                       ΣΥΝΟΛΟ 20 kg                                 

kg 

100604  ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ 250 gr 

( ετήσια ποσότητα  -νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 6000 τεμ) 

   CPV   15321100-5                                 

τεμ. 

100509 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  ΑΤΟΜΙΚΕΣ  ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ  25ΓΡ τεμ. 



ετήσια ποσότητα -νοσοκομείο    

   CPV   15821110-3                           ΣΥΝΟΛΟ 36000 τεμ                                 

100604 ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 gr  

(ετήσια ποσότητα -νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 300 τεμ) 

CPV   15321000-4                                                           

τεμ. 

100604 ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 gr  

(ετήσια ποσότητα -νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 300 τεμ) 

CPV   15321000-4                                                          

τεμ. 

100613 ΜΕΛΙ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ( ετήσια ποσότητα 

 -νοσοκομείο 8000 τεμ, -ξενώνας 800 τεμ) 

CPV   15831600-8                           ΣΥΝΟΛΟ 8800 τεμ                                 

τεμ. 

 

 

2. Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ………… ΕΥΡΩ  

(νοσοκομείο ………. €, ξενώνας …………€ ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ   Ε  Ι  Δ  Ο  Σ        Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 

100301     ΓΑΛΑ  ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΠΛΗΡΕΣ  

( ετήσια ποσότητα νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 4000 λίτρα) 

CPV   15511500-8                            

1 lit 

100301     ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΛΑΦΡΥ 

( ετήσια ποσότητα  νοσοκομείο 4000 λίτρα,-ξενώνας  600 λίτρα) 

CPV   15511400-7      ΣΥΝΟΛΟ 4600 λίτρα                      

lit 

100301     ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 0% 

( ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο3000 λίτρα ) 

CPV   15511300-6                                ΣΥΝΟΛΟ  3000 λίτρα                          

1/2 lit 

100302   ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΑΓΕΛΑΔΑΣ  3,85% λιπαρά( χωρίς πρόσθετες 

γλυκαντικές ουσίες και φρούτα) 

(ετήσια ποσότητα νοσοκομείο 3500 τεμ) 

CPV   15551300-8                          ΣΥΝΟΛΟ 3500 τεμ  

200 gr 

100302      ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2%  

( χωρίς πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες και φρούτα ) 

( ετήσια ποσότητα νοσοκομείο 4500 τεμ, -ξενώνας  500τεμ ) 

200 gr 



CPV   15551300-8                           ΣΥΝΟΛΟ 5000 τεμ 

100302  ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 0% ( χωρίς πρόσθετες γλυκαντικές 

 ουσίες και φρούτα)   ( ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο  

     CPV   15551300-8    ΣΥΝΟΛΟ 6000 τεμ)                                                                     

200 gr 

 

 

3. T Y Ρ O K O M I K A  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  …………… ΕΥΡΩ 

(νοσοκομείο ……….. €, ξενώνας………. €) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ   Ε  Ι  Δ  Ο  Σ 

 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 

 ΚΑΤΩΤΕΡΩ  

 ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

 ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 

100303 ΦΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟ  15kg  Α΄ Ποιότητας 

 (ετήσια ποσότητα  νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 1000 kg)   

CPV 15542300-2 

ΚΙΛΟ 

100303  ΦΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟ  2kg  Α΄ Ποιότητας 

 (ετήσια  ποσότητα ξενώνας ΣΥΝΟΛΟ 40 δοχεία )   

CPV 15542300-2 

ΚΙΛΟ 

100303  ΓΡΑΒΙΕΡΑ Α΄ Ποιότητας ετήσια ποσότητα  750 kg  

CPV 15540000-5     ΣΥΝΟΛΟ 1000 kg                 

ΚΙΛΟ 

100303  ΑΝΘΟΤΥΡΟΣ Α΄ Ποιότητας ετήσια ποσότητα  

  -νοσοκομείο 750 kg       

CPV 15542200-1                                       ΣΥΝΟΛΟ 750 kg 

ΚΙΛΟ 

 

 

 

 

 

       4. Α Υ Γ Α        ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ………….. ΕΥΡΩ 

   (νοσοκομείο ……….. €, ξενώνας ……… €) 

   



ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ   Ε  Ι  Δ  Ο  Σ 

100614   ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ( ετήσια ποσότητα 

-νοσοκομείο 8000 τεμ,         -ξενώνας 800τεμ ) 

CPV 03142500-3                                            ΣΥΝΟΛΟ 8800 τεμ 

Τεμ. 

 

 

 

                  5.  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Α    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ………….. ΕΥΡΩ 

                          (νοσοκομείο………… €, ξενώνας ………… €) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ   Ε  Ι  Δ  Ο  Σ 

  

100101      ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  (ετήσια ποσότητα  

 νοσοκομείο12000 kg,-ξενώνας 500 kg)   

CPV 15112130-6                                 ΣΥΝΟΛΟ 12500 kg 

Τεμ. Προσφορά σε κιλό 

      

 

 

 

 

6. Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Α (ΨΑΡΙΑ –ΚΡΕΑΤΑ- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ……….. ΕΥΡΩ ( νοσοκομείο ……. € , ξενώνας……. € ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ   Ε  Ι  Δ  Ο  Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 

100202 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤ/ΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

(ετήσια ποσότητα νοσοκομείο 1200 kg, ξενώνας 300kg 

CPV  03311000-2                      ΣΥΝΟΛΟ 1500 kg 

kg 

100202  ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤ/ΝΟ  

10-20(ετήσια ποσότητα -νοσοκομείο 80 kg       -ξενώνας 20 kg)                                                                          

CPV 03312300-2                             ΣΥΝΟΛΟ 100 kg 

kg 

100403  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΤ/ΝΑ 

(Ποσότητα για όλο το έτος περίπου -νοσοκομείο 300 kg 

                                                           -ξενώνας 200 kg)   

CPV 15331170-9                          ΣΥΝΟΛΟ 500 kg 

kg 



100403   ΑΡΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ(Ποσότητα 

 για όλο το έτος περίπου –νοσοκομείο 200 kg,  -ξενώνας 100kg)   

CPV 15331170-9                    ΣΥΝΟΛΟ 300 kg 

kg 

100403   ΜΠΑΜΙΕΣ  ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤ/ΝΕΣ 

(ετήσια ποσότητα  –νοσοκομείο 150 kg -ξενώνας 30 kg)  

CPV 15331170-9                  ΣΥΝΟΛΟ 180 kg 

kg 

100202     ΧΤΑΠΟΔΙ Τ8 ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ  

ΚΑΤ/ΝΟ  ετήσια ποσότητα-νοσοκομείο 100 kg    

CPV 03312300-2                                 ΣΥΝΟΛΟ 100 kg 

kg 

100401  ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤ/ΝΟ(ετήσια ποσότητα   

-νοσοκομείο 160 kg,   -ξενώνας 40kg)   

CPV 15331170-9                                   ΣΥΝΟΛΟ 200 kg 

kg 

100105   ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

(ετήσια ποσότητα -νοσοκομείο100 kg           -ξενώνας 10kg)   

CPV 15115100-8                                    ΣΥΝΟΛΟ 110 kg 

1 kg 

 

 

 7.  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ …………. ΕΥΡΩ 

  (νοσοκομείο ………… €, ξενώνας ……….. €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ   Ε  Ι  Δ  Ο  Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 

100102      ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΗ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 

 (Ποσότητα για όλο το  έτος περίπου -νοσοκομείο 5500 kg 

                                                            -ξενώνας 100 kg )   

CPV 15111200-1                                     ΣΥΝΟΛΟ 5600 kg 

kg 

100102      ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ (Ποσότητα για όλο το 

 έτος περίπου ξενώνας ΣΥΝΟΛΟ 150 kg)   

CPV 15131620-7 

kg 

100103     ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ (Ποσότητα για όλο το 

 έτος περίπου -νοσοκομείο 820 kg, ξενώνας  50 kg)  

CPV 15113000-3                  ΣΥΝΟΛΟ 870 Kg 

kg 

100103       ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΝΩΠΗ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 

 (ετήσια ποσότητα –νοσοκομείο 40 kg  -ξενώνας 80 kg  

kg 



 CPV 15113000-3  ΣΥΝΟΛΟ 120 kg 

100104       ΓΙΔΑ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΗ (Ποσότητα για όλο το 

 έτος περίπου -ξενώνας ΣΥΝΟΛΟ 40 kg  

 CPV 15117000-1 

kg 

100105  ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΦΑΓΙΟ ΝΩΠΟ 

                        (Ποσότητα -ξενώνας ΣΥΝΟΛΟ 1 τεμ)   

CPV 15115100-8 

ΚΙΛΟ 

(περίπου 15 κιλά) 

 

 

 

 

8.  ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ………….. ΕΥΡΩ 

(νοσοκομείο ………… €, ξενώνας ……….. €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ   Ε  Ι  Δ  Ο  Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 

100401      ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

kg 

100402      ΦΡΟΥΤΑ  kg 

                       

    9.  Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ………… ΕΥΡΩ 

 (νοσοκομείο ……….. €, ξενώνας ……….. €) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ   Ε  Ι  Δ  Ο  Σ 

  

100502 ΑΡΤΟΣ ΦΟΡΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% των 500 gr 

 (Ποσότητα για όλο το  έτος περίπου  -νοσοκομείο 7500 kg 

                                                             -ξενώνας 600 kg)   

CPV 15811100-7                     ΣΥΝΟΛΟ 8100 kg 

τεμ. προσφορά σε κιλό 

 

100502    ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (Ποσότητα για όλο το  έτος 

 περίπου - νοσοκομείο 1500 kg,       -ξενώνας 500 kg )   

CPV 15811100-7                  ΣΥΝΟΛΟ 2000 kg 

 kg 

 

100599      ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ(Ποσότητα για όλο το 

 έτος περίπου  νοσοκομείο ΣΥΝΟΛΟ 360 kg)   

kg 



CPV 15821110-3 

100502     ΑΡΤΟΣ ΨΩΜΑΚΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

(Ποσότητα για όλο το έτος περίπου νοσοκομείο  

CPV 15811200-8       ΣΥΝΟΛΟ 10500 τεμ)   

τεμ. 

 100802 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ(Ποσότητα για όλο το έτος  

περίπου -νοσοκομείο 15 κιλά, -ξενώνας 5 κιλά) 

CPV 15812000-3                        ΣΥΝΟΛΟ 20 κιλά 

kg 

100802  ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (Ποσότητα για όλο το έτος περίπου 

 -νοσοκομείο15 κιλά, -ξενώνας 5 κιλά) 

CPV 15812000-3                             ΣΥΝΟΛΟ 20 κιλά 

kg 

100804 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ (Ποσότητα για όλο το έτος περίπου 

 -νοσοκομείο 35 κιλά, -ξενώνας 5 κιλά) 

CPV 15812000-3                           ΣΥΝΟΛΟ 40 κιλά 

kg 

100804 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ (Ποσότητα για όλο το έτος περίπου   

-νοσοκομείο 20κιλά,-ξενώνας 5 κιλά ) 

CPV 15812000-3                             ΣΥΝΟΛΟ 25 κιλά 

kg 

 

100501 ΛΑΓΑΝΑ 1 ΚΙΛΟΥ(Ποσότητα για όλο το έτος περίπου  

-νοσοκομείο 30 κιλά, -ξενώνας  5 κιλά) 

CPV 15811100-7                             ΣΥΝΟΛΟ 35 κιλά 

kg 

 

 

                                                                                 

 

 

 


