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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

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

Αρ. Πρωτ. : 351/ΧΕΝΙΑ/ 19-06-2018 
 
 
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 15 εβδομάδων 
λειτουργίας της δομής φιλοξενίας προσφύγων. 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
(Τμήματα Α’ - Γ’) 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. Τομάτα Πούλπα 

- Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς 
σπόρους, φλοιό και αλάτι και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία των  
5 κιλών  
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
- Να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

100 κιλά 

2. 
Βασιλικός 
αποξηραμένος 
τριμμένος 

- Να διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. 
- 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 

10 κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

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 . 

3. Καρύδια Ψύχα 

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. 
Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους . 

1 κιλό 

4. Πιπέρι κόκκινο γλυκό 

- Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 κιλού. 
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους . 

10 κιλά 

5. Ταχίνι 

- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

10 κιλά 

6. Κρέμα γάλακτος 
- Επαγγελματική Συσκευασία   
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις 

1 λίτρο 

 
 
ΤΜΗΜΑ Β’ : ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Λεμόνια Φρέσκα 

- 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 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 

10 κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και 
να μην είναι μεταλλαγμένα. 

2. Φρούτο Εποχής  
«Ροδάκινο» 

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 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. 

1.580 κιλά 

3. Φρούτο Εποχής  
«Καρπούζι» 

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 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. 

2.800 κιλά 

4. Φρούτο Εποχής  
«Αχλάδι» 

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 

30 κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

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. 

5. Φρούτο Εποχής  
«Μπανάνες» 

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 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. 

10 κιλά 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ’ : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Φύλλο κατεψυγμένο 
μπακλαβά 

 - 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 τεμάχια 

 
 
 
 
 
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: 
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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’ – Γ’). 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. 

 


