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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια Πρόσθετων Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» 

Αρ. Πρωτ. :343/ΧΕΝΙΑ/ 14-11-2016 
 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 
1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών 

του έργου (π.χ. αύξηση/ μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων στη δομή). Εν 
προκειμένω, οι ποσότητες αφορούν τρόφιμα για την κάλυψη περίπου 5 εβδομάδων 
λειτουργίας της δομής φιλοξενίας προσφύγων. 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
(Τμήματα Α’ - Δ’) ή για μέρος αυτής (Τμήμα ή/και ορισμένων υλικών των τμημάτων). Σε κάθε 
περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να 
είναι χωρισμένη ανά Τμήματα, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. 

3. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι Πρώτης (Α’) Ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις 
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

4. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 
αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.  

5. Όλες οι βιομηχανίες, που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα να εφαρμόζουν σύστημα 
HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 (ή παρόμοιο πιστοποιητικό), τα οποία και 
θα κατατεθούν. 

6. Θα πρέπει να κατατεθούν τα εθνικά ή/και διεθνή πιστοποιητικά αναγνώρισης ποιότητας των 
προτεινόμενων προϊόντων.  

7. Θα πρέπει να κατατεθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας τους, καθώς ο παρόν διαγωνισμός 
αφορά την ειδική κατηγορία των Τροφίμων. 

 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών ανά Τμήμα. 
 
 
ΤΜΗΜΑ Α’ : ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Ζάχαρη άχνη - Σε τυποποιημένη συσκευασία των 500 γρ.  
- Απαλλαγμένη από ξένες ύλες.  
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

30,00 κιλά 

2. Μέλι - Επαγγελματική συσκευασία. 
- Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης. 
 

80,00 κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

3. Μαγιονέζα - Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 κιλού ή 5 κιλών 
- Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης. 

30,00 κιλά 

4. Κύβος ζωμού 
λαχανικών 

- Να διατίθεται σε συσκευασία των 12 ή των 24 τμχ. 
(κύβων). 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του. 
- 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. 

48 τμχ. 
(κύβων) 

5. Κύβος ζωμού 
κοτόπουλου 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με α/α 4, 
του παρόντος Τμήματος Α’. 

48 τμχ. 
(κύβων) 

6. Κύβος ζωμού μοσχάρι Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με α/α 4, 
του παρόντος Τμήματος Α’. 

48 τμχ. 
(κύβων) 

7. Πάπρικα γλυκιά      - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του. 
- 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. 

22,00 κιλά 

8. Κανέλλα ξύλο - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

5,00 κιλά 

9. Κανέλλα τριμμένη - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

10,00 κιλά 

10. Μπαχάρι - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

10,00 κιλά 

11. Μοσχοκάρυδο 
Τριμμένο 

- Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

5,00 κιλά 

12. Κύμινο τριμμένο - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

10,00 κιλά 

13. Γαρύφαλλο τριμμένο - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

3,00 κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

14. Μπούκοβο τριμμένο - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

15,00 κιλά 

15. Κάρυ - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

20,00 κιλά 

16. Κουρκουμάς τριμμένος - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

30,00 κιλά 

17. Κόλιανδρος τριμμένος - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

10,00 κιλά 

18. Δυόσμος 
Αποξηραμένος 
(τριμμένος) 

- Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

10,00 κιλά 

19. Κρόκος Κοζάνης  - Να διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

1,00 κιλό 

20. Μαγειρική σόδα - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

60,00 κιλά 

21. Καρυδόψιχα 
καθαρισμένη 

- Συσκευασία των 500 γρ ή του 1 κιλού. 
- Όχι γενετικώς τροποποιημένα  
- Αεροστεγής συσκευασία  
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης. 

40,00 κιλά 

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

80,00 κιλά 

23. Βανιλίνη σκόνη - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

5 κιλά  

24. Μαστίχα τριμμένη  - Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή του 1 κιλού. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

1,00 κιλό 

25. Μαγιά νωπή - Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

20,00 κιλά 
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Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.  
- 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. 

26. Σκόρδο τριμμένο 
ψιλοκκομένο 
(καθαρισμένο) 

- Να διατίθεται σε συσκευασία 1 κιλού ή των 5 κιλών. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 7, του παρόντος Τμήματος Α’. 

30,00 κιλά 

27. Κακάο 
ζαχαροπλαστικής 

- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες των 4 ή 5 κιλών, 
στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

50,00 κιλά 

28. Ζελέ διαφόρων 
γεύσεων (φράουλα ή  
κεράσι ή  μπανάνα ή 
ανανάς) 

- Συσκευασία του 1 κιλού σε σκόνη 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

30,00 κιλά 

29. Μείγμα για κρέμα 
στιγμής σοκολάτας 

- Κατά προτίμηση επαγγελματική συσκευασία  
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

40,00 κιλά 

30. Μείγμα για κρέμα 
στιγμής βανίλιας 

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

40,00 κιλά 

31. Ζελατίνη 
ζαχαροπλαστικής 

- Συσκευασία των 50 ή 100 φύλλων  
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

50,00 κιλά 

32. Κομπόστα 
φρουτοσαλάτα 

- Συσκευασία των 3 ή 5 κιλών. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 31, του παρόντος Τμήματος Α’. 

50,00 κιλά 

33. Πραλίνα Φουντουκιού 
(τύπου Μερέντα) 

- Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 31, του παρόντος Τμήματος Α’. 

150,00 κιλά 

34. Μπισκότα Πτι-Μπερ - Από αλεύρι ολικής άλεσης 
- Να διατίθεται σε συσκευασία των 225 γρ. 
- Να διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.  
- Το προϊόν να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το 

200,00 κιλά 
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σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

35. Γάλα Εβαπορέ - Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 410 
γραμμαρίων με περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ 
(Στερεό Υπόλειμμα άνευ λίπους) ελάχιστο 8,46% με 
εύκολο άνοιγμα. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 
ανασύστασης ή αραίωσης. 
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 
- Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 
- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει 
προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
- Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και 
συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 
2/46 Ε.Ε. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
- Να έχουν σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και 
HACCP. 

8.000,00 τεμ. 
(των 410 

γραμ.) 

36. Γάλα χωρίς λακτόζη - Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 λίτρου. 
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 
- Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 
- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει 
προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
- Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και 
συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 
2/46 Ε.Ε. 
- Να έχουν σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και 
HACCP. 

100 τεμ.  
(του 1 

λίτρου) 

37. Γάλα Φρέσκο μακράς 
διαρκείας 

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

100 τεμ. 
(του 1 

λίτρου)  
38. Τυρί Γκούντα / Ένταμ 

(να δίδονται τιμές και 
για τα 2 είδη) 

- Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό 
γάλα.  
- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και 
να έχει υποστεί 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 υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και 
διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

100 κιλά 

39. Τυρί Γκούντα / Ένταμ 
σε φέτες (να δίδονται 
τιμές και για τα 2 είδη) 

- Κομμένα σε φέτες. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 38, του παρόντος Τμήματος Α’. 

60 κιλά 

40. Γαλοπούλα σε φέτες 
(Αλλαντικά) 

- Να είναι σε φέτες.  
- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 
γραμμαρίων. 

100 κιλά 
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- Να είναι Α’ ποιότητας και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

41. Πουρές - Από αφυδατωμένες νιφάδες πατάτας 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 1 ή 2 κιλών, 
στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος. 
- Να πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

150,00 κιλά 

42. Μακαρόνια Νο.2  - Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού 
σίτου ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά 
θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές 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 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 τουλάχιστον 1 έτους. 

60,00 κιλά 

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

80,00 κιλά 

44. Φιδές μέτριος - Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 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 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 τουλάχιστον 1 έτους. 

30,00 κιλά 

45. Πλιγούρι μέτριο  Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με α/α 
44, του παρόντος Τμήματος Α’. 

200,00 κιλά 

46. Φασόλια μαυρομάτικα - Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να διατίθεται σε συσκευασία των 20 ή 25 κιλών. 
- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες. 
- Να πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και 
γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, 
στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με 
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, 
με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής 

150,00 κιλά 
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Ποσότητα 

και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 
- 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 τουλάχιστον 1 έτους 

47. Ρεβίθια Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με α/α 
46, του παρόντος Τμήματος Α’. 

200,00 κιλά 

48. Φάβα - Να διατίθεται σε συσκευασία των 10 ή 20 κιλών. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 46, του παρόντος Τμήματος Α’. 

50,00 κιλά 

49. Μολοχία Αποξηραμένη  - Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία. 
- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες. 
- Να πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και 
γεύσης, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με 
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, 
με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής 
και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- 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 τουλάχιστον 1 έτους. 

20,00 κιλά 

50. Πιάτα μίας χρήσης Ποιότητα : Πλαστικά ή χάρτινα  
(να δίδονται τιμές και για τις δύο (2) ποιότητες υλικών. 
Συσκευασία : των 50 πιάτων (τεμ.) 

1.000 πιάτα  
(ή 20 συσκ. 
των 50 τεμ.) 

51. Ποτήρια μίας χρήσης Ποιότητα : Πλαστικά ή χάρτινα  
(να δίδονται τιμές και για τις δύο (2) ποιότητες υλικών. 
Συσκευασία : των 50 πιάτων (τεμ.) 

1.000 
ποτήρια (ή 

20 συσκ. των 
50 τεμ.) 

 
 
ΤΜΗΜΑ Β’ : ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Πιπεριές για γέμισμα 
μεγάλες 

- Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής 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, 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και 
ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 

4.500,00 

κιλά 
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Ποσότητα 

- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, 
απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς 
μαραμένα φύλλα. 
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α’ 
ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. 
- Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, 
καθαρές, κατάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμένες από 
ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η 
διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη 
του προμηθευτή. 
- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και 
να μην είναι μεταλλαγμένα. 

2. Σέλινο Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με α/α 1, 
του παρόντος Τμήματος Β’. 

50,00 κιλά 

3. Αχλάδια Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με α/α 1, 
του παρόντος Τμήματος Β’. 

200,00 κιλά 

4. Μπανάνες Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με α/α 1, 
του παρόντος Τμήματος Β’. 

300,00 κιλά 

5. Μολοχία (Φρέσκια) Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με α/α 1, 
του παρόντος Τμήματος Β’. 

20,00 κιλά 

 
 
ΤΜΗΜΑ Γ’ : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Μανιτάρια 
Κατεψυγμένα 

- Να διατίθεται σε συσκευασία 2,5 κιλών  
- Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής 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 καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- 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. 
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α 
ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. 
- Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι καθαρές, 
κατάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, 
ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους 
σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή. 
- Οι συσκευασίες να είναι στεγανές, ακέραιες, χωρίς 
φθορές. 
- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 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. 
- Προδιαγραφές και πιστοποιητικά προϊόντος. 

200,00 κιλά 
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2. Μπάμπιες 
Κατεψυγμένες 

- Να διατίθεται σε συσκευασία 10 ή 11 ή 12 κιλών. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 1, του παρόντος Τμήματος Γ’. 

660,00 κιλά 

3. Μολοχία Κατεψυγμένη  - Να διατίθεται σε συσκευασία 10 κιλών. 
 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 1, του παρόντος Τμήματος Γ’. 

20,00 κιλά 

4. Φύλλο σφολιάτας 
κατεψυγμένο 

- Φύλλο σφολιάτας για πίτες και γλυκά των 2 φύλλων. 
- Να διατίθεται σε συσκευασία των 850 γραμ. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.  
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

240 τεμάχια 
(συσκ. των 
850 γραμ.) 

 
 
ΤΜΗΜΑ Δ’ : ΠΙΤΕΣ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Αραβικές Πίτες  - Ενδεικτική διάσταση 24cm. 
- Να διατίθεται σε συσκευασία των 6 τεμαχίων. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.  
- Πιστοποίηση. 

18.000 
συσκευασίες 
(των 6 τεμ.) 

 
 
Β) Αποδεκτοί Τρόποι Συσκευασίας για τη μεταφορά ή/ και αποθήκευση 
 
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει με σαφήνεια να δηλώνει τον τρόπο συσκευασίας του 
κάθε προσφερόμενου είδους. Η συσκευασία των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ 
ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
1. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να υπάρχει πληρότητα ως προς τα ακόλουθα 

στοιχεία:  
i. Συσκευαστής - Ονομασία προϊόντος,  

ii. Κατηγορία Προϊόντος,  
iii. Ημερομηνία Λήξης. 

2. 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. 

3. Η προτιμώμενη συσκευασία κατ’ είδος δηλώνεται στις αναλυτικές προδιαγραφές των προς 
προμήθεια ειδών, όπως αυτές εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες (Τμήμα Α’ – Δ’). Σε 
περίπτωση που δεν αναγράφεται στις προδιαγραφές η προτιμώμενη συσκευασία, ο 
προμηθευτής θα καθορίσει την συσκευασία των ειδών που θα προσφέρει, την οποία 
υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του. 

 


