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ΟΜΑΔΑ 1A : Προμήθεια ειδών αρτοποιίας  

Α. Είδη αρτοποιίας  

1. Ψωμί . Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν 

ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το 

προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες.  

2. Για όλα τα υπόλοιπα αρτοσκευάσματα : Να είναι άριστης ποιότητας και 

παραγωγής της ίδιας ημέρας. Να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες ή 

σε κουτιά. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται τα ανωτέρω 

είδη καθώς και στα μέσα που μεταφέρονται να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία της Ε.Ε. 

 

ΟΜΑΔΑ 1B : Προμήθεια οπωρολαχανικών και φρούτων 

Β. Οπωρολαχανικά και φρούτα : Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι α΄ 

ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να 

μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 

χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. Να 

είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. Να 

είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά 

χωρίς μαραμένα φύλλα. 



 
 
 
ΟΜΑΔΑ 6 : Προμήθεια ειδών φαρμακείου 

A/A ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Μ.Μ. Ποσότητα 

    

286 βαμβάκι υδρόφυλο μεγάλη συσκευασία τεμαχιο 50 

287 τσιρότο πλατύ τεμαχιο 30 

288 τσιρότο στενό τεμαχιο 30 

289 αποστειρωμένες γάζες (τεμ 12) 15x15 κουτί 30 

290 τσιρότο τύπου hansaplast πλατύ (τεμ. 5) 5x7,2   κουτί 30 

291 betadin 30 ml μπουκάλι 25 

292 depon παιδικό σιρόπι μπουκάλι 30 

293 ponstan παιδικό σιρόπι μπουκάλι 30 

294 depon χάπια ενηλίκων απλό 500mg κουτί 12 

295 depon αναβράζον απλό κουτί 20 

296 depon αναβράζον max  κουτί 20 

297 panadol αναβράζον απλό  κουτί 20 

298 panadol αναβράζον extra κουτί 20 

299 φυσιολογικός ορός μπουκάλι 1l μπουκάλι 50 

300 σύριγγες των 10 cc Τεμ 100 

301 σύριγγες των 5cc Τεμ 100 

302 Bepanthol ocean Τεμ 20 

303 Οινόπνευμα φαρμακευτικό 70ο Τεμ 50 

304 Gel αντισηπτικό (τύπου OPEN) 1lt Τεμ 30 

305 θερμόμετρο ψηφιακό Τεμ 5 

306 Aquasol αλοιφή  Τεμ 10 

307 fenistil gel αλοιφή  Τεμ 10 



308 Bepanthol για βρεφικό σύγκαμα 100 gr Τεμ 10 
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