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Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

Παπάπηημα 1 : Αναλςηικέρ Πποδιαγπαθέρ Ππομήθειαρ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΙΣΒ) για την 

«Προμήθεια Σροφίμων & Λοιπών Γιατροφικών Διδών» 

Αρ. Πρωτ. : 32/ΧΔΝΙΑ/ 06-05-2016 
 

 

Α) Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη οπωζδήποηε λα ιάβνπλ ππ’ φςηλ ηνπο ηα εμήο: 

1. Ζ πνζφηεηα ησλ εηδψλ είλαη ενδεικηική θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ 

ηνπ έξγνπ (π.ρ. αχμεζε/ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζηε δνκή). Δλ 

πξνθεηκέλσ, νη πνζφηεηεο αθνξνχλ ηξφθηκα γηα ηελ θάιπςε πεξίπνπ 32 εβδομάδων 

ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο θηινμελίαο πξνζθχγσλ. 

2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο 

(Σκήκαηα Α’ - Γ’) ή γηα κέξνο απηήο (Σκήκα ή/θαη νξηζκέλσλ πιηθψλ ησλ ηκεκάησλ). ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο, ζα πξέπεη ε Πξνζθνξά ηνπο θαη ηα είδε πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηήλ λα 

είλαη ρσξηζκέλε αλά Σκήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

3. Όλα ηα είδη θα ππέπει να είναι Ππώηηρ (Α’) Ποιόηηηαρ και ππέπει να πληπούν ηιρ 

εκάζηοηε πεπί ηποθίμων ιζσύοςζερ διαηάξειρ. 

4. Όια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, λα είλαη 

αλαγλσξίζηκα θαη δνθηκαζκέλα απφ ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

5. Όιεο νη βηνκεραλίεο, πνπ παξάγνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα 

HACCP θαη λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO22000 (ή παξφκνην πηζηνπνηεηηθφ), ηα οποία και 

θα καηαηεθούν. 

6. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ηα εζληθά ή/θαη δηεζλή πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξντφλησλ.  

7. Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ηνπο, θαζψο ν παξφλ δηαγσληζκφο 

αθνξά ηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ Σξνθίκσλ. 

 

Αθνινπζνχλ νη αλαιπηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ αλά Σκήκα. 

 

 

ΣΜΗΜΑ Α’ : ΓΔΝΙΚΑ ΔΙΓΗ 

 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

1. Απγά - Να παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζία κε 

αηνκηθά ρσξίζκαηα. 

- Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ (HACCP) ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ηνπ 

πξντφληνο, επί πνηλή απφξξηςεο ζε πεξίπησζε κε 

πξνζθφκηζεο. 

- Σα απγά ζα είλαη αθέξαηα θαη θαζαξά, σνζθνπεκέλα Α' 

θαηεγνξίαο κε ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο βάζεη ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, βάξνπο 53-63 γξ. θαηεγνξία 

medium. Ο έιεγρνο ηνπ βάξνπο ζα εμαθξηβψλεηαη κε 

δχγηζε νξηζκέλνπ αξηζκνχ απγψλ θαη ' εθηίκεζε απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο. Σα απγά ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα απφ 

ην σνζθνπηθφ θέληξν ζε θαζαξέο πξνζήθεο, κε ηηο 

απαξαίηεηεο ελδείμεηο (αξ. Χνζθνπηθνχ θέληξνπ, 

33.600,00 

ηεκάρηα 
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Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 
θαηεγνξία απγνχ Α' , εκεξνκελία παξαγσγήο, εκεξνκελία 

ιήμεο θ.ι.π.). 

- Να αλαγξάθεηαη ε έλδεημε: «Να δηαηεξνχληαη ζην 

ςπγείν ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο». 

2. Αιεχξη γηα φιεο ηηο 

ρξήζεηο  

- Να παξάγεηαη απφ αγλέο πξψηεο χιεο θαη λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Σν αιεχξη ζα πξέπεη λα είλαη ζίηνπ ηχπνπ 70%. 

- Να είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξντφλ αιέζεσο πγηνχο 

ζίηνπ βηνκεραληθψο θαζαξηζκέλνπ απφ πάζα αλφξγαλε ή 

νξγαληθή νπζία. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα.  

- Να παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο ηνπ  1 θηινχ, αεξνζηεγή, 

κε έλδεημε εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη εκεξνκελίαο 

ιήμεο 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο 

120,00 θηιά 

3. Αιεχξη θαξίλα - Αιεχξη πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ, γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ην 

νπνίν ζα πεξηέρεη επίζεο δηνγθσηηθά αξηνπνηίαο, φπσο 

Μπέηθηλ πάνπληεξ. 

- Πξντφλ άιεζεο πγηνχο ζίηνπ, βηνκεραληθά θαζαξηζκέλν 

απφ θάζε αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία, λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Να δηαηίζεηαη ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ησλ 500 

γξακκαξίσλ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντφληνο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο 

120,00 θηιά 

4. ηκηγδάιη ρνλδξφ - Σν ζηκηδγάιη ζα πξέπεη λα είλαη απφ 100% ζθιεξφ 

ζηηάξη. 

- Πξντφλ άιεζεο πγηνχο ζίηνπ, βηνκεραληθά θαζαξηζκέλν 

απφ θάζε αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία, λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακκαξίσλ, ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

80 θηιά 

5. Άξηνο (Φσκί) - Να παξαζθεπάδεηαη απφ αιεχξη Α΄ πνηφηεηαο ηχπνπ Μ 

ρσξηάηηθν πνπ πξνέξρεηαη απφ νιφθιεξν ηνλ θαξπφ 

ζηηαξηνχ, κε ηελ πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε θπηηθέο 

ίλεο, βηηακίλεο θαη αλφξγαλα ζηνηρεία. 

- Να είλαη ηζνβαξείο θξαηδφιεο, πνπ λα έρνπλ ςεζεί ηελ 

ίδηα κέξα ηεο δηάζεζεο. Να είλαη θαιά δπκσκέλν θαη 

ςεκέλν θαη λα έρεη ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξαζία ηνπ. 

-Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη πφζηκν. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ιπθίζθνπ. Ζ έςεζε κε 

επαθή ησλ ηεκαρίσλ επηηξέπεηαη ζε βαζκφ 15% . Σν 

ςήζηκν ζα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη λα μερσξίδεη 

θφξα θαη ςίρα. Ζ θφξα (θιφγσκα) ζα πξέπεη λα είλαη 

νκνηνγελήο θαζ΄ φιε ηελ επηθάλεηα. Σν καγεηξηθφ αιάηη 

λα κελ μεπεξλά ην 1,5% θαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ καγεηξηθνχ άιαηνο. Ο άξηνο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη 

ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη λα κεηαθέξεηαη φπσο 

πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ζ κεηαθνξά ηνπ άξηνπ 

ζα γίλεηαη ζε ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο, κέζα ζε πιαζηηθά 

2.400,00 

θηιά 
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α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 
θάληζηξα ή ζε θαιάζηα ηα νπνία ζα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. 

- Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε νπζίαο γηα ηελ 

βειηίσζε ή ηελ απφθξπςε ηεο ηπρφλ 

ειαηησκαηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ή ηνπ 

ρξψκαηνο ησλ αιεχξσλ. 

- Ζ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα γίλεηαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Νφκν απηνθίλεηα, ηα νπνία ζα 

είλαη απφιπηα θαζαξά θαη ζα απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά. 

- Να θαηαηεζεί ε πηζηνπνίεζε ISO - ΖΑCCP 

6. Βνχηπξν θπηηθφ - Να είλαη 100% θπηηθφ πξντφλ απφ εθιεθηά έιαηα 

εκπινπηηζκέλν κε βηηακίλεο, θαηάιιειν γηα άιεηκκα θαη 

γηα ηελ παξαζθεπή γιπθψλ θαη θαγεηψλ , πνπ ζπληεξείηαη 

ζην ςπγείν θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 

θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- πζθεπαζίεο ησλ 10 θηιψλ θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηήλ 

ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο ηνπ 

πξντφληνο. 

- Να ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία έλδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο 

800,00 θηιά 

7. Γαινπνχια 

(Αιιαληηθά) 

- Να είλαη ζε θέηεο, Α’ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Να δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 500 

γξακκαξίσλ 

200,00 θηιά 

8. Γεκεηξηαθά - Να παξάγνληαη απφ αγλέο πξψηεο χιεο (θαιακπφθη). 

- Να είλαη ζε ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο 10 θηιψλ   ζηηο 

νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

600,00 θηιά 

9. Εάραξε  - Να είλαη ζπζθεπαζκέλε ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ 1 

θηινχ (1.000 γξακκαξίσλ) ε νπνία ζα θέξεη επάλσ ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο θαη 

έλδεημε ηνπ δηεζλνχο ζήκαηνο δάραξεο. 

- Να είλαη ιεπθή, θξπζηαιιηθή θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

320,00 θηιά 

10. Λεκφλη ρπκφο  - Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ δνρείνπ 4 

ιίηξσλ. 

- Να κελ πεξηέρεη αιιεξγηνγφλεο νπζίεο.  

- Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη αθέξαηε ρσξίο παξακνξθψζεηο.  

- Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο, φζν ην δπλαηφ 

καθξνρξφληα. 

- Να έρεη πηζηνπνίεζε - ηήξεζε ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα 

ηξνίκσλ θαη πνηψλ. 

400,00 ιίηξα 

11. Ξχδη θφθθηλν - Σν μχδη λα πξνέξρεηαη απφ ζηαθχιη θαη λα κελ είλαη 

αλαπιήξσκα μπδηνχ, λα κελ πεξηέρεη αιθνφιε θαη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

70,00 ιίηξα 
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α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 
θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 

- Να παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε πιαζηηθή 

ζπζθεπαζία 4 ιηη 

- Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

12. Αιάηη - Αιάηη ςηιφ, πξντφλ πξνεξρφκελν απφ εμάηκηζε ηνπ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ ( αιπθέο) είηε απφ επεμεξγαζία 

νξπθηνχ άιαηνο ησλ αιαησξπρείσλ, 

- Θα πξέπεη λα έρεη ιεπθφ ρξψκα θαη ην πδαηηθφ ηνπ 

δηάιπκα λα εκθαλίδεη ειαθξηά κφλν ζνιεξφηεηα θαη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 

- Να δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 10 θηιψλ 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

300,00 θηιά 

13. Πηπέξη καχξν ηξηκκέλν - Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ. 

- Να πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο θαη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

20,00 θηιά 

14. Ρίγαλε ηξηκκέλε Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 

13, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

19,60 θηιά 

15. Γάθλε (Φχιια δάθλεο) - Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακ. 

Οι σπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ 

είδοσς με α/α 13, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

60,00 θηιά 

16. Μνπζηάξδα (απαιή) - Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 4 ιίηξσλ. 

Οι σπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ 

είδοσς με α/α 13, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

18,20 ιίηξα 

17. Διηέο - Διηέο ηχπνπ Καιακψλ, πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο ρσξίο 

ζπληεξεηηθά ζε ζπζθεπαζία κε ειαηφιαδν, λεξφ, αιάηη & 

μχδη. Θα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο 

κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο & Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Σππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία ησλ 10 θηιψλ. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

140,00 θηιά 

18. Πίθιεο - Να παξάγνληαη απφ αγλέο πξψηεο χιεο θαη λα πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη  Πνηψλ θαζψο θαη 

ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Να ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία έλδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ησλ 5 θηιψλ θαη λα κε θέξεη 

ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

400,00 

19. Σζάτ Κευιάλεο 

(θαλάξη) 

- Γηάθνξεο γεχζεηο 

- Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηεκ., λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο 

πγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ειαηηψκαηα θαη λα 

αλαγξάθεηαη ζε απηήλ ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο 

36.400,00 

θάθεινη 

20. Υπκφο Πνξηνθάιη - Υσξίο πξνζζήθε λεξνχ θαη ζπληεξεηηθψλ.  

- Υσξίο πξνζζήθε δάραξεο θαη ρξσζηηθψλ νπζηψλ.  

800,00 ιίηξα 
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Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 
- 100% θπζηθφο ρπκφο 

- Να παξάγνληαη απφ αγλέο πξψηεο χιεο θαη λα πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη 

ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο 

- Να ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία έλδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο 

- Να είλαη ζε ράξηηλε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ηνπ 1 ιίηξνπ  

θαη λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

21. Κνκπφζηα ξνδάθηλν ή 

βεξίθνθν 

(λα δίδνληαη ηηκέο θαη 

γηα ηα 2 είδε) 

- Ρνδάθηλν ή βεξίθνθν. Οη θαξπνί θαη ηα θξνχηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θνκπνζηψλ λα 

είλαη Α' πνηφηεηαο απαιιαγκέλα απφ θνπθνχηζηα ζε 

θαηάιιειν δνρείν θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 

θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο 

- Να είλαη ζε ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο 5 θηιψλ ζηηο 

νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο 

210,00 θηιά 

22. Μαξκειάδα θξάνπια ή 

βεξίθνθν ή θεξάζη 

(λα δίδνληαη ηηκέο θαη 

γηα ηα 3 είδε) 

- Ζ καξκειάδα λα είλαη απφ θξνχηα Α΄ πνηφηεηαο θαη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 

- πζθεπαζία ησλ 15 θηιψλ θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηήλ 

ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο ηνπ 

πξντφληνο. 

- Υσξίο πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ. 

- Να ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία έλδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

640,00 θηιά 

23. Αινπκηλφραξην  - Δπαγγεικαηηθή πζθεπαζία δηαζηάζεσλ 60 Υ 45  

- πζθεπαζία επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 

- Να πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

θαη ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο. 

40,00 

ηεκάρηα 

24. Λαδφθνιια - Δπαγγεικαηηθή πζθεπαζία δηαζηάζεσλ 45 ρ 300 κέηξα 

- πζθεπαζία επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 

- Να πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

θαη ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο. 

20,00 

ηεκάρηα 

25. Γάια εβαπνξέ - Να είλαη αγειαδηλφ ζε κεηαιιηθφ θνπηί βάξνπο 410 

γξακκαξίσλ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά 3,5-8% ΤΑΛ 

(ηεξεφ Τπφιεηκκα άλεπ ιίπνπο) ειάρηζην 8,46% κε 

εχθνιν άλνηγκα. 

- Να αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν 

αλαζχζηαζεο ή αξαίσζεο. 

- Να αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ πξντφληνο θαη νη εθαηνζηηαίεο πεξηεθηηθφηεηεο 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο. 

- Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πγηεηλήο. 

- Να δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο δελ έρεη 

πξνέιζεη απφ δψα ή δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

γελεηηθψο κεηαιιαγκέλα πξντφληα. 

7.800,00 

θηιά 
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Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 
- Όιεο νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη 

ζπζθεπαζία ηνπ λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2/46 Δ.Δ. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο 

- Να έρνπλ ζρεηηθφ αξηζκφ θηεληαηξηθήο έγθξηζεο θαη 

HACCP. 

26. Γηανχξηη πιήξεο - Γαιαθηνθνκηθφ πξντφλ ζε θξεκψδε θαηάζηαζε πνπ 

παξάγεηαη απφ γάια αγειάδαο θαη αλζφγαια θαη έρεη 

ππνζηεί δχκσζε θαη δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηνπ νξξνχ 

ηνπ γάιαθηνο (ζηξαγγηζηφ) λα είλαη πιήξεο κε 10% 

ιηπαξά, λα έρεη ζθηρηή θαη θξεκψδε πθή. 

- Να είλαη ζε ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο πιαζηηθέο 5 

θηιψλ  ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

3.200,00 

θηιά 

27. Σπξί θέηα - Να είλαη θέηα Α΄ πνηφηεηαο απφ αηγνπξφβεην γάια θαη λα 

αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία νη αθφινπζεο ελδείμεηο: α) 

ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, β) πξνζηαηεπκέλε νλνκαζία 

πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), γ) ε επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ 

παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή, δ) ην βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

ε) ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. 

- Να δηαηίζεηαη ζε κεγάια θνκκάηηα θαη λα κελ έρεη 

ηξίκκαηα. 

- Να είλαη ζθιεξή, φρη πνιχ αικπξή ρσξίο νπνηαδήπνηε 

μέλε νζκή θαη γεχζε. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δνρεία   θαηάιιεια γηα 

ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ηξνθίκσλ, 15 ή 17 

θηιψλ κε έλδεημε ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη ιήμεο 

θαηαλάισζεο, λα πεξηέρεη άικε ψζηε ηα θνκκάηηα λα 

δηαηεξνχληαη κέζα ζε απηή. 

- Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ε παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη 

δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. 

- Να κελ παξνπζηάδεη αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

1.000,00 

θηιά 

28. Σπξί γθνχληα ή έληακ  

(λα δίδνληαη ηηκέο θαη 

γηα ηα 2 είδε) 

- Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο, παξαζθεπαζκέλν απφ αγειαδηλφ 

γάια.  

- Να κελ παξνπζηάδεη αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο θαη 

λα έρεη ππνζηεί επηηπρή σξίκαλζε. 

- Να αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία νη αθφινπζεο 

ελδείμεηο: α) ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, β) ε επσλπκία θαη ε 

έδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή, γ) ην βάξνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, δ) ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. 

- Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ε παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη 

δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. 

308,00 θηιά 

29. Σπξί ηξηκκέλν - Αλ πξφθεηηαη γηα θεθαινηχξη ζηελ εηηθέηα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη “ηπξί θεθαινηχξη” θαη φρη “ηχπνπ 

θεθαινηχξη’’. 

Οι σπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ 

είδοσς με α/α 28, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

160,00 θηιά 

30. Μαθαξφληα 

Spaggeti Νν.6 ή Νν.7 

(λα δίδνληαη ηηκέο θαη 

γηα ηα 2 είδε) 

- Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο. 

- Να είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ 100% ζηκηγδάιη ζθιεξνχ 

ζίηνπ μεξαηλφκελα εληφο εηδηθψλ ζαιάκσλ κε ειαθξά 

ζέξκαλζε θαη ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη λα πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

1.800,00 

θηιά 
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Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 
- Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη αεξνζηεγήο ησλ 3 θηιψλ θαη λα 

αλαγξάθεηαη ζε απηήλ ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 

ιήμεο θαηαλάισζεο ηνπ πξντφληνο. 

- Να ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία έλδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

31. Κξηζαξάθη Μέηξην Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 

30, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

320,00 θηιά 

32. Σνκαηνπνιηφο (Σνκάηα 

πειηέο) 

- Πινχζηνο, ππθλφο, θπζηθφο ρπκφο ηνκάηαο, ρσξίο 

ζπφξνπο, θινηφ θαη αιάηη θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ 

Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Να παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζία ησλ  

5 θηιψλ  

- Υσξίο πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ. 

- Να αλαγξάθεηαη ζε απηήλ ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

4.800,00 

θηιά 

33. Διαηφιαδν - Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία “ειαηφιαδν 

εμαηξεηηθφ (extra) παξζέλν”. 

- Να είλαη νμχηεηαο 0-1%. 

- Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αλνμείδσηε ζπζθεπαζία 5 lt. 

ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη ε νλνκαζία, ε θαηεγνξία, ην 

θαζαξφ βάξνο, ν παξαζθεπαζηήο ή ζπζθεπαζηήο, ν 

αξηζκφο παξηίδαο, ε εκεξνκελία ειάρηζηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο θαη νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

4.000,00 

ιίηξα 

34. Αξαβνζηηέιαην - Να είλαη ζε αεξνζηεγή θηάιε πέληε (5) ιίηξσλ θαη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

- Να πξνέξρεηαη απφ ζπζθεπαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα, ν παξαγσγφο λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο. 

- Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

60,00 ιίηξα 

35. Ρχδη Μπνλέη - Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο. 

- Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο ησλ 

20 θηιψλ 

- Να είλαη θπζηθά πξντφληα, πςειήο πνηφηεηαο, θαη 

γεχζεο, θεηηλήο ζνδεηάο, ψξηκα, θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο, 

ζηηιπλά, κε ζπξξηθλσκέλα, θαη κε νκνηφκνξθε εκθάληζε, 

απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, απεληνκσκέλα κε 

θπζηθέο νηθνινγηθέο νπζίεο αθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν, 

κε έλδεημε ζηε ζπζθεπαζία ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο 

θαη ιήμεο θαηαλάισζεο ηνπ πξντφληνο. 

- Σα φζπξηα δελ ζα πξνέξρνληαη απφ κεηαιιαγκέλα θπηά. 

- Να ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία έλδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

- Ζ ζπζθεπαζία λα κε θέξεη ζρίζκαηα ή ειαηηψκαηα. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

1.600,00 

θηιά 
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Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

36. Ρχδη Καξνιίλα Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 

35, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

800,00 θηιά 

37. Φαζφιηα μεξά 

Μέηξηα 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 

35, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

400,00 θηιά 

38. Φαθή Φηιή Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 

35, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

1.400,00 

θηιά 

39. Ρεβχζηα Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 

35, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

320,00 θηιά 

40. Φαζφιηα μεξά γίγαληεο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 

35, τοσ παρόντος Τμήματος Α’. 

280,00 θηιά 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β’ : ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ 

 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

1. Αγγνχξη - Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο ηεο επνρήο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

-  Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε 

ζχζηαζεο θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη 

αλάπηπμεο γηα λα θαηαλαισζνχλ. 

- Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, 

απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα ιαραληθά ρσξίο 

καξακέλα θχιια. 

- ηα ζπλνδεπηηθά δειηία λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη Α 

πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηφπνο παξαγσγήο. 

- Οη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη ράξηηλεο, 

θαζαξέο, θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα, απαιιαγκέλεο απφ 

μέλεο χιεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά θαη ε 

δηαθίλεζή ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε κε επζχλε 

ηνπ πξνκεζεπηή. 

- Σα νπσξνιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ 

ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαη 

λα κελ είλαη κεηαιιαγκέλα. 

1.600,00 

κιλά 

2. Σνκάηα θξέζθηα 

ζαιάηα 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
2.000,00 

κιλά 

3. Λάραλν Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
800,00 κιλά 

4. Μαξνχιη Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
640,00 κιλά 

5. Άληζνο  Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
112,00 κιλά 

6. Ματληαλφο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
109,20 κιλά 

7. Καξφην Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
800,00 κιλά 

8. Κνινθχζη Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
240,00 κιλά 

9. Μειηηδάλεο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
400,00 κιλά 



 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966 Fax: 210 52 21 950 
Email: nostos@ath.forthnet.gr Website: www.nostos.org.gr 

 

9 / 9 
Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

10. Κξεκκχδη μεξφ Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
6.000,00 

κιλά 

11. Κξεκκχδη θξέζθν Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
120,00 κιλά 

12. θφξδν Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
4.000,00 

κεφάλια 

13. Παηάηεο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
4.000,00 

κιλά 

14. Πηπεξηά Φισξίλεο ή 

Κέξαην (λα δίδνληαη 

ηηκέο θαη γηα ηα 2 είδε) 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
400,00 κιλά 

15. Πξάζν Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
120,00 κιλά 

16. Φξνχην επνρήο Μήιν  Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
560,00 κιλά 

17. Φξνχην επνρήο 

Πνξηνθάιη  

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
280,00 κιλά 

18. Φξνχην επνρήο 

Ρνδάθηλν 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
800,00 κιλά 

19. Φξνχην επνρήο 

Καξπνχδη 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 1, 

τοσ παρόντος Τμήματος Β’. 
1.200,00 

κιλά 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ’ : ΝΧΠΑ ΚΡΔΑΣΑ 

 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

1. Κξέαο Νσπφ Μνζράξη - Κσδηθφο έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο, ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο γηα παξαζθεπή θαη εκπνξία λσπνχ θηκά θαη 

λσπνχ θξέαηνο θαη ε πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ISO 22000 

- Νσπφ θξέαο Α΄ πνηφηεηαο, απαιιαγκέλν απφ νζηά, 

ιίπνο, ηέλνληεο θ.ιπ.,  

- Να βξίζθεηαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, θφθθηλνπ 

ρξψκαηνο κε θπζηθφ ρξψκα ιίπνπο, ρσξίο νζκή θαη 

αίκαηα, δνκή ζθηρηή θαη ειαζηηθή 

- Να είλαη ζθαγκέλν πξηλ απφ 48 ψξεο έσο 6 εκέξεο, λα 

πξνέξρεηαη απφ εξγαζηήξην ηεκαρηζκνχ θξέαηνο πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα, λα έρεη ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν 

θαη λα θέξεη ζθξαγίδεο θηεληαηξηθνχ πγεηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ. 

- Να έρεη εηηθέηα επηζήκαλζεο κε ζηνηρεία 

ηρλειαζηκφηεηαο. 

- Σν θξέαο θαηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ζηα Σκήκαηα 

ηνπ Ν.Π. δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζεξκνθξαζία 

αλψηεξε ησλ 4-6 C νμχηεηα (PH) κεγαιχηεξε ηνπ 5,8 

κηθξφηεξε ηνπ 4 θαη αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο, ηεο νζκήο, 

θαη ηεο ζχζηαζεο. 

- Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ 203/98, ηνπ HACCP θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ πεξί 

κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. 

- Ζ ειηθία ηνπ δψνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) 

κήλεο 

-Μέγηζηε ζεξκνθξαζία παξαιαβήο 5
ν
 C 

210,00 κιλά 
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Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

2. Κηκάο Μφζρνπ - Να είλαη απφ λσπφ θξέαο κφζρνπ Α΄ πνηφηεηαο (κπνχηη), 

λα είλαη θαζαξηζκέλν εληειψο απφ ιίπνο, ην νπνίν ζα έρεη 

πεξαζηεί δηπιή θνξά απφ ηελ θξεαηνκεραλή. 

- Ζ ειηθία ηνπ δψνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) 

κήλεο. 

- Ο θηκάο ζα θφπηεηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, 

πνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε άδεηα ηεο 

Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο.  

- Θα παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ θξέαο   κφζρνπ 

πξνζθάηνπ ζθαγήο απφ 48 σξψλ έσο 6 εκεξψλ -λα 

πξνέξρεηαη απφ εξγαζηήξην ηεκαρηζκνχ θξέαηνο πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα 

- Να έρεη ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν θαη λα θέξεη 

ζθξαγίδεο θηεληαηξηθνχ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

- Να βξίζθεηαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, θφθθηλνπ 

ρξψκαηνο κε θπζηθφ ρξψκα ιίπνπο , ρσξίο νζκή θαη 

αίκαηα, δνκή ζθηρηή θαη ειαζηηθή 

- Να έρεη εηηθέηα επηζήκαλζεο κε ζηνηρεία 

ηρλειαζηκφηεηαο 

- Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή θηκά απφ θξέαο πνπιεξηθψλ, 

επίζεο απνθιείνληαη νη κχεο ηεο θεθαιήο, ην πνληίθη, 

πιεγέο αθαηκάμεσο, δψλεο ελέζεσλ, δηάθξαγκα, ιάπα θαη 

ππνιείκκαηα θξέαηνο απνμεζκέλα απφ νζηά. 

- Μέγηζηε ζεξκνθξαζία παξαιαβήο 5
ν
 C 

- Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ 203/98 θαη ηνπ HACCP θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ 

πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ 

1.000,00 

κιλά 

3. Κνηφπνπιν - Νσπά, Α πνηφηεηαο, ηξπθεξά, δνκή ζθηθηή θαη ειαζηηθή, 

δέξκα καιαθφ – ιείν ρσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, 

ζπαζκέλα θφθαια, ζνβαξνχο κψισπεο ή εθδνξέο, ρσξίο 

εγθαχκαηα ςχμεο. Σύπος 65%, ζθαγκέλα, λα έρνπλ 

ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα ρσξίο 

θεθάιη θαη ηα πφδηα λα είλαη θνκκέλα 1cm πάλσ απφ ηνπο 

ηαξζνχο 

- Σν βάξνο λα θπκαίλεηαη απφ 1,5-2 θηιά θαη λα είλαη φζν 

ην δπλαηφ ηζνκεγέζε. 

- Να είλαη απαιιαγκέλα απφ φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζαξά ρσξίο νξαηφ μέλν ζψκα ή 

αθαζαξζία. 

- ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο έζησ 

θαη ζε έλα θνηφπνπιν ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θνηφπνπια. 

- Να ππάξρεη έλα ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο θαη 

ζηελ πιάηε (ΔΟΚ 1538/91 άξζξν 6). 

- Να πξνέξρεηαη απφ πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε 

αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία 

θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. 

- Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ 203/98 θαη ηνπ HACCP θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ 

πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ 

- Μέγηζηε ζεξκνθξαζία παξαιαβήο 5
ν
 C 

3.400,00 

κιλά 

 

 

 



 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966 Fax: 210 52 21 950 
Email: nostos@ath.forthnet.gr Website: www.nostos.org.gr 

 

11 / 11 
Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

ΣΜΗΜΑ Γ’ : ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

1. Καηεςπγκέλα Φάξηα / 

Φηιέην Γιψζζα ή 

Φηιέην Παγθάζηνπο  

(λα δίδνληαη ηηκέο θαη 

γηα ηα 2 είδε) 

- Να παξάγνληαη ζε εηαηξεία ε νπνία αθνινπζεί χζηεκα 

ΖΑCCP 

 - Να είλαη Α’ πνηφηεηαο, θαιά δηαηεξεκέλα βγαικέλα 

θαηεπζείαλ απφ ηα ςπγεία ψζηε λα κελ έρνπλ μεπαγψζεη 

θαζφινπ, απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, κεγάια ιέπηα, 

πηεξχγηα, εληφζζηα θαη απγά . 

- Ο ηεκαρηζκφο θαη ε ζπζθεπαζία λα έρεη γίλεη ζε 

εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ 

ιεηηνπξγίαο. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο.  

- Πάλσ ζηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο ε 

εκεξνκελία (ζηελ ειιεληθή),  ν ηφπνο αιίεπζεο θαζψο θαη 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο. 

- Να κελ έρνπλ αιινηψζεηο ζηελ φςε θαη ην ρξψκα, λα 

κελ έρνπλ νζκή. 

- Οη ζπζθεπαζίεο λα κελ αθήλνληαη εθηεζεηκέλεο 

αθάιππηεο ή ζε δπζκελείο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο 

- Καηά ηελ απφςπμε λα δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% 

ηνπ αξρηθνχ βάξνπο. 

- Ζ παξάδνζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο ζα 

γίλεηαη ζε ζπζθεπαζία θαηάιιειε γηα ηξφθηκα 

ζθξαγηζκέλε ζε θαηάζηαζε θαηάςπμεο ζηνπο -18º C. 

- Ζ ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ απφ ηε 

θφξησζε θαη λα ζεκεηψλεηαη ζην δειηίν απνζηνιήο - 

ηηκνιφγην 

- Ζ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ λα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά 

κέζα – ςπγεία ζε ζεξκνθξαζία -18º C, θαζαξά, 

απνιπκαζκέλα, κε θαηαγξαθηθά ζεξκφκεηξα. 

- Καηά ηελ παξάδνζε λα πηζηνπνηείηαη ε αθξηβήο 

ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο                                        - Οη 

ζπζθεπαζίεο λα είλαη ζηεγαλέο, αθέξαηεο, ρσξίο θζνξέο. 

- Πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηεηηθά πξντφληνο.  

- πζθεπαζία 10 θηιψλ. 

280,00 θηιά 

2. Αλάκηθηα Λαραληθά 

Καηεςπγκέλα 

- Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο ηεο επνρήο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

- Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε 

ζχζηαζεο θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη 

αλάπηπμεο γηα λα θαηαλαισζνχλ. 

- Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, 

απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα ιαραληθά ρσξίο 

καξακέλα θχιια. 

- ηα ζπλνδεπηηθά δειηία λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη Α 

πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηφπνο παξαγσγήο. 

- Οη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη θαζαξέο, 

θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα, απαιιαγκέλεο απφ μέλεο χιεο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά θαη ε δηαθίλεζή ηνπο 

ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

- Οη ζπζθεπαζίεο λα είλαη ζηεγαλέο, αθέξαηεο, ρσξίο 

θζνξέο. 

- Σα νπσξνιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ 

840,00 θηιά 
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Παράρτημα 1 : Αναλστικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Δίδορ Πποδιαγπαθέρ Δίδοςρ 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 
ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαη 

λα κελ είλαη κεηαιιαγκέλα. 

- Να είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη ςχμεο απφ εηαηξεία 

παξαγσγήο κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη 

εκεξνκελία ιήμεο. 

- Μαθξνρξφληα εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

- Πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηεηηθά πξντφληνο 

- πζθεπαζία 10 θηιψλ. 
3. παλάθη Καηεςπγκέλν Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 2, 

τοσ παρόντος Τμήματος Γ’. 

320,00 θηιά 

4. Αξαθάο Καηεςπγκέλνο  Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 2, 

τοσ παρόντος Τμήματος Γ’. 

800,00 θηιά 

5. Φαζφιηα Καηεςπγκέλα Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αστές τοσ είδοσς με α/α 2, 

τοσ παρόντος Τμήματος Γ’. 

1.960,00 

θηιά 

 

 

 

Β) Αποδεκηοί Σπόποι ςζκεςαζίαρ για ηη μεηαθοπά ή/ και αποθήκεςζη 

 

Ο θάζε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε ζαθήλεηα λα δειψλεη ηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο ηνπ 

θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα θέξεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

1. ε φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιεξφηεηα σο πξνο ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  

i. πζθεπαζηήο - Ολνκαζία πξντφληνο,  

ii. Καηεγνξία Πξντφληνο,  

iii. Ζκεξνκελία Λήμεο. 

2. Οη ζπζθεπαζίεο εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, ρσξίο θακία θπζηθή βιάβε. Οη 

ζπζθεπαζίεο δελ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζεκάδηα αιινηψζεσλ, ζθνπξηάο, βαζνπιψκαηα, 

ραξάγκαηα, θνχζθσκα ζηνλ θνξκφ ή ηα άθξα. 

3. Ζ πξνηηκψκελε ζπζθεπαζία θαη’ είδνο δειψλεηαη ζηηο αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο (Σκήκα Α’ – Γ’). ε 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ε πξνηηκψκελε ζπζθεπαζία, ν 

πξνκεζεπηήο ζα θαζνξίζεη ηελ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνζθέξεη, ηελ νπνία 

ςποσπεωηικά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 


