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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την 

« Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε 

(15) ενοίκους- ασθενείς του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί 

της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, που λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης  είναι η υποβολή προσφορών για την 

προμήθεια ειδών διαβίωσης (είδη σίτισης και αναλωσίμων), σε μηνιαία βάση για 

έξι (6) μήνες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δέκα πέντε (15) ενοίκων-

ασθενών  του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού  Αγίας 

Ζώνης, αρ. 96, και λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Οικοτροφείο  δέκα πέντε 

(15)  χρόνιων ψυχικά ασθενών στην  Αττική» υπό την ευθύνη της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».  

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών  θα διεξαχθεί στις 10  Ιουνίου 

2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 

11743 Αθήνα, ενώπιον σχετικής  Επιτροπής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

t.vlachos@mkoapostoli.gr ή στο fax 210 9246740, ή αποστέλλονται 

mailto:t.vlachos@mkoapostoli.gr
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ταχυδρομικά στην Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία, στην διεύθυνση:  Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 

Αθήνα, με την ένδειξη «ΕΙΔΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», μέχρι την  9  Ιουνίου 

2011,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30.   

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Επιτροπή που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της  παρούσας Πρόσκλησης   ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 

χιλιάδων ευρώ, (20.000€),  χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Οικονομική  Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα 

απορρίπτεται. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα 

 Τηλ. :  2130-184400 

 Fax :  210-9246740 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της 

Αναθέτουσας από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΕΧΟΥΝ:  

Ι. (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.  

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
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(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

-Συνοδευτικό σημείωμα ή αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, στην οποία θα 

περιλαμβάνεται η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η αίτηση πρέπει να 

είναι υπογεγραμμένη, και στην περίπτωση που αποσταλεί ηλεκτρονικά, πρέπει 

να είναι σκαναρισμένη και να απευθύνεται στον κο Θ. Βλάχο, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση t.vlachos@mkoapostoli.gr.  

- Tιμοκατάλογος Προϊόντων  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερόμενων, θα συνίσταται στον 

τιμοκατάλογο έκαστου υποψηφίου από τον οποίο θα προκύπτει η κοστολόγηση 

έκαστου προϊόντος (είδη σίτισης και αναλωσίμων), τα οποία  περιγράφονται 

αναλυτικά στο Πίνακα του Παραρτήματος 1, της παρούσης διακήρυξης.  

Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος υπολογιζόμενη με τον αριθμό της ποσότητας 

του είδους ανά μήνα σε σύνολο έξι  μηνών δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της διακήρυξης.  

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα ζητηθεί από 

τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, 

ώστε σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται αν εξασφαλίζεται η ποιότητα και των 

προσφερόμενων προϊόντων. 

Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με 

ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, 

διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με 

εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 

με εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

mailto:t.vlachos@mkoapostoli.gr
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Η Αξιολόγηση των Προσφορών διενεργείται από το τμήμα Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

Μετά την παραλαβή  των προσφορών ο Υπεύθυνος του τμήματος Προμηθειών, 

προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και 

των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. 

Οι προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά βάση την προσφορά με 

την χαμηλότερη τιμή. Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόμενος 

από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος. Η κατακύρωση θα γίνει στον 

συμμετέχοντα, που η προσφορά του συνίσταται στην χαμηλότερη τιμή.  

Εφ’ όσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση και δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της, ο 

υπεύθυνος Προμηθειών εισηγείται την κατακύρωση στον υποψήφιο με τη 

χαμηλότερη προσφορά. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος 

της Πρόσκλησης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση προκειμένου να υπογραφεί 

το σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια ειδών διαβίωσης με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των δέκα πέντε (15) ενοίκων-ασθενών του Οικοτροφείου. 

β) Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικώς επί αναλόγου οριστικής τμηματικής 

παραλαβής και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας κάθε ποσότητας 

προμηθευομένων ειδών και το σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, εντός 

χρονικού διαστήματος 60 ημερών από της παραδόσεως του Τιμολογίου στην 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ και με την προϋπόθεση της εύρυθμης χρηματοδότησης του 

Προγράμματος  «Οικοτροφείο  δέκα πέντε (15)  χρόνιων ψυχικά ασθενών στην  

Αττική» και καταβολής του σχετικού κονδυλίου από τον ετήσιο τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2011. Επιπλέον η πληρωμή 

θα γίνεται με την προσκόμιση των Τιμολογίων και των Πιστοποιητικών 

αρμόδιων 'Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει ἤ ρυθμίσει 

τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.  

γ)  H καταβολή του Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα. 
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δ) Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ι. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύει σε μηνιαία βάση 

προσηκόντως και εμπροθέσμως τα είδη διαβίωσης των ασθενών στο 

Οικοτροφείο, σε ποσότητες και είδη που θα του ζητούνται κάθε φορά.  

Τα υπό προμήθεια προϊόντα περιγράφονται αναλυτικά στο Πίνακα του 

Παραρτήματος 1.  

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας 

οποιουδήποτε άλλου προϊόντος σίτισης και διαβίωσης, το οποίο κρίνει 

απαραίτητο και δεν περιγράφεται στο Πίνακα του Παραρτήματος 1. 

ΙΙ. Διαδικασία για Παραγγελία - Παράδοση 

 Τα υπό προμήθεια είδη αναλωσίμων και σίτισης θα πρέπει να παραδίδονται 

από τις 11:00 έως και 14:00 στο Οικοτροφείο,  επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, 

Κυψέλη. Σε περίπτωση αλλαγής του σημείου αποστολής ο Ανάδοχος θα 

παραδίδει τα είδη σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου Αττικής. 

 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυξομειώνοντας ανάλογα 

με τις εκάστοτε εβδομαδιαίες ή μηνιαίες ανάγκες τα είδη σίτισης και αναλώσιμα  

μέχρι +/- 25% της παραγγελίας.  

 Η παραλαβή των ειδών σίτισης και των αναλωσίμων θα γίνεται κατόπιν 

παραγγελίας και προηγούμενης συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, με 

κατάλληλα πιστοποιημένο όχημα.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Τα προσφερόμενα είδη θα είναι ΑΑ ποιότητας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να 

πληρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και να παραδίδονται σε άριστη 

κατάσταση και κατόπιν ελέγχου. 

 Τα είδη πρέπει να παραδίδονται εγκαίρως και προσηκόντως στο χώρο του 

ξενώνα, στην προαναφερόμενη διεύθυνση. 
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 Θα τηρηθεί το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που δεν θα τηρούν τις 

προδιαγραφές του Οικοτροφείου. 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και να 

παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και κατόπιν ελέγχου.  

Θα τηρηθεί εκ μέρους της Αναθέτουσας το δικαίωμα επιστροφής των 

προϊόντων που δεν θα τηρούν τις προδιαγραφές του Οικοτροφείου. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εκάστοτε παραγγελλόμενων προϊόντων, 

μετά από δειγματοληπτικό μακροσκοπικό έλεγχο: 

 H τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα 

ελέγχει δειγματοληπτικά την ποιότητα τους σε τακτική βάση. Η επιτροπή 

θα συντάσσει έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και 

παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση της 

σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες 

κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά. 

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραγγελλόμενων 

προϊόντων κατά την παραλαβή. Κατά την παραλαβή στη δομή του 

Οικοτροφείου διενεργείται από τον παραλαβόντα ποιοτικός και 

αναλυτικός ποσοτικός έλεγχος των ειδών, ώστε να διασφαλιστεί η 

συμφωνία της παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και 

των ειδών που παραλαμβάνονται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία 

αναφορικά με τα τρία προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την 

παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να 

επιστρέψει την παραγγελία και να συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για 

μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Οι σχετικές εκθέσεις θα υποβάλλονται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις 

ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως 

από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Περίληψη του Διαγωνισμού  αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας, 

αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,   www.mkoapostoli.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρούσα παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 

τις εργάσιμες ημέρες από το Τμήμα Προμηθειών και τον κο Θωμά Βλάχο στο 

τηλέφωνο 2130184449. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

t.vlachos@mkoapostoli.gr ή στο fax 210 9246740, ή αποστέλλονται 

ταχυδρομικά στην Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ, Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία στην διεύθυνση:  Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 

Αθήνα, με την ένδειξη «ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», το αργότερο έως την 

09.06.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30. 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη συμβολή της Ελλάδας και της   Ευρωπαϊκής Ένωσης                 

                                                                           

http://www.mkoapostoli.gr/
mailto:t.vlachos@mkoapostoli.gr
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                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΡΟΙΟΝ  

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

 

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ rollon  BTL 18 

 ΑΦΡΟΣ  ΓΙΑ ΞΥΡΙΣΜΑ  ΤΕΜ 15 

 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 100ΤΕΜ  ΠΚΤ 50 

 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΒΙΔΩΤΑ ΤΕΜ 10 

 ΚΡΕΜΑ ΖΙΦ  ΤΕΜ 10 

 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΦΡΕΠΕ 1000ΤΕΜ ΠΚΤ 25 

 ΛΑΜΠΕΣ 15W E27 ΤΕΜ 5 

 ΛΑΜΠΕΣ 9W E14 SPIRAL ΤΕΜ 5 

 ΛΑΜΠΕΣ Ε27 220V 60W ΤΕΜ 5 

 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ  ΤΕΜ 10 

 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΥΠΟΥ VILEDA  ΤΕΜ 10 

 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΠΚΤ 30 

 ΜΟΥΛΤΙ  ΤΕΜ 2 

 ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ  1Χ5τεμ  ΤΕΜ 30 
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ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ ΠΚΤ 10 

  ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ  ΤΕΜ 3000 

 ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ  ΤΕΜ 800 

 ΡΟΛΛΟ  WETEX  ΤΕΜ 20 

 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΕΜ 20 

 ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ ΤΕΜ 30 

 ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡ.1χ50ΤΕΜ ΠΚΤ 35 

 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ  kgm 45 

 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ  ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  ΠΚΤ 45 

 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ 1χ3ΛΤΡ ΤΕΜ 22 

 ΥΓΡΟ  ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ  4ΛΙΤΡ ΤΕΜ 21 

 ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 1χ4ΛΤΡ ΤΕΜ 18 

 ΣΚΟΥΠΑ  ΤΕΜ 10 

 ΣΥΡΜΑ ΧΟΥΦΡΑ ΤΕΜ 30 

 SC.BRITE ΤΕΜ 19 

 ΑΠΟΡ. ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  ΠΚΤ 18 

 ΥΓΡΟ Γ.ΧΡΗΣΗΣ 1X4ΛΤΡ ΤΕΜ 20 

 ΦΑΡΑΣΙΑ  ΤΕΜ 15 

 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ  ΠΚΤ 18 

 ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ  ΤΕΜ 15 

 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 1χ10ΡΟΛΛΑ  ΠΚΤ 600 

 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΤΕΜ 150 
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ΧΛΩΡΙΝΗ  ΤΕΜ 70 

 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΙΡΕΥΣΤΗ 1χ2ΛΤΡ ΤΕΜ 45 

 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ kgm 35 

 ΑΡΑΚΑΣ frz kgm 30 

 ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ  kgm 2 

 ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ  kgm 2 

 ΑΥΓΑ  ΤΕΜ 350 

 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ Χ/Ο kgm 40 

 ΒΙΤΑΜ SOFT 500gr ΤΕΜ 32 

 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΕΔΕΣΜΑ  kgm 45 

 ΔΥΟΣΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΜΑΤΣΑ 35 

 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  kgm 35 

 ΖΕΛΕ  ΤΕΜ 35 

 ΚΑΡΟΤΑ kgm 19 

 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗ/ΚΟΣ ΠΚΤ 15 

 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ  kgm 15 

 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ kgm 14 

 ΒΕΡΥΚΟΚΚΟ ΚΟΜΠΟΣΤΑ 850ΓΡ ΚΥΤ 7 

 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΟΜΠΟΣΤΑ 850ΓΡ  ΚΥΤ 7 

 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  kgm 15 

 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΦΡΕΣΚΟ kgm 14 

 ΚΡΕΜΑ  ΓΙΩΤΗΣ 160ΓΡ ΤΕΜ 2 
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ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 500ml ΠΚΤ 45 

 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΑΓΕ LIGHT 200ml ΠΚΤ 48 

 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ kgm 32 

 ΚΡΟΜΜΥΑ  ΞΕΡΑ kgm 21 

 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΤΕΜ 45 

 ΛΕΜΟΝΙΑ  kgm 41 

 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ  kgm 25 

 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ  ΜΑΤΣΑ 10 

 ΠΕΝΝΕΣ ΜΑΚ.500gr ΤΕΜ 18 

 ΜΑΛ/ΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1χ4ΛΤΡ ΤΕΜ 14 

 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  kgm 12 

 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ kgm 14 

 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 15 

 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ kgm 15 

 ΜΕΡΕΝΤΑ 450ΓΡ ΤΕΜ 6 

 ΒΟΔΙΝΟ  ΜΠΟΥΤΙ Χ/Ο   kgm 12 

  ΚΙΜΑΣ ΑΠΌ ΜΟΣΧΑΡΙ  kgm 14 

 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 300gr ΤΕΜ 6 

 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨ. kgm 12 

 ΜΠΑΝΑΝΕΣ kgm 16 

 ΜΠΕΙΚΙΝ 200ΓΡ ΚΥΤ 15 

 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΠΚΤ 15 
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ΝΕΣ ΚΑΦΕ  2,75Kg ΤΕΜ 8 

 ΝΕΣΚΑΦΕ DECAF. ΤΕΜ 14 

 ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ kgm 35 

 ΠΙΠΕΡΙΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΕΣ kgm 10 

 ΠΙΤΣΑ 1χ3ΤΕΜ  ΠΚΤ 10 

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  kgm 14 

 ΠΟΥΡΕΣ  250GR ΠΚΤ 14 

 ΡΙΓΑΝΗ 50ΓΡ  ΤΕΜ 12 

 ΣΕΛΙΝΟ  kgm 8 

 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 9 

 ΣΟΥΠΙΑ ΦΙΛΕΤΤΟ  kgm 15 

 ΣΠΑΝΑΚΙ  kgm 10 

 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ  kgm 10 

 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑ  kgm 10 

 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 250ΓΡ ΠΚΤ 10 

 ΤΖΑΤΖΙΚΙ  250ΓΡ  ΠΚΤ 10 

 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ 15 

 ΤΟΜΑΤΕΣ  kgm 55 

 ΤΟΝΟΣ RIO MARE  ΚΥΤ 20 

 ΤΣΑΙ LIPTON 1Χ100ΤΕΜ  ΠΚΤ 20 

 ΤΥΡΙ GOUDA  kgm 20 

 ΤΥΡΙ GOUDA ΤΡΙΜ. kgm 20 
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ΤΥΡΙ EDAM  kgm 20 

 ΤΥΡΙ  ΣΚΛΗΡΟ ΤΡΙΜ. kgm 20 

 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 2 Κg  kgm 21 

 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1χ16Κg kgm 22 

 ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  kgm 19 

 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ -ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΠΚΤ 15 

 ΦΑΒΑ  kgm 10 

 ΦΑΣΟΛΑΚΙ FRZ kgm 10 

 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  kgm 10 

 ΓΙΓΑΝΤΕΣ  kgm 10 

 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ kgm 20 

 ΧΑΛΒΑΣ  ΠΚΤ 10 

 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΛΑΙΜΟΥ  kgm 30 

 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΜΑΣ kgm 30 

 ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ Χ/Ο kgm 30 

 ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Χ/Ο  kgm 30 

 ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕΓΑΛΟ  kgm 20 

 ΜΙΧ 3 ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΥΜΟ  ΛΙΤΡΑ 100 

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΥΜΟ  ΛΙΤΡΑ 100 

 ΨΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΤΟ  kgm 15 

 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΤΟ  kgm 15 

 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 800ΓΡ  ΠΚΤ 25 
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