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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

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

Αρ. Πρωτ. : 009/ΧΕΝΙΑ/ 09-01-2020 
 
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 16 εβδομάδων 
λειτουργίας της δομής φιλοξενίας προσφύγων. 

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

- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε 

συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 

- Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία 

συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων 

σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας 

παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε 

περίπτωση μη προσκόμισης. 

- Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, 

ωοσκοπημένα Α' κατηγορίας με τις απαραίτητες 

σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, βάρους 

53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του 

βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου 

αριθμού αυγών κατ ' εκτίμηση από την επιτροπή 

παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από 

το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, με τις 

2000 Τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, 

κατηγορία αυγού Α' , ημερομηνία παραγωγής, 

ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 

- Να αναγράφεται η ένδειξη: «Να διατηρούνται 

στο ψυγείο αμέσως μετά την παραλαβή τους». 

2 
Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις  

- Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 

- Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως 

υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένου από 

πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα.  

- Να παραδίδεται σε συσκευασίες του  1 κιλού, 

αεροστεγή, με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής 

και ημερομηνίας λήξης 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

150 Κιλά 

3 Αλεύρι φαρίνα 

- Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, για όλες τις 

χρήσεις το οποίο θα περιέχει επίσης διογκωτικά 

αρτοποιίας, όπως Μπέικιν πάουντερ. 

- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά 

καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική 

ουσία, να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 

γραμμαρίων, στην οποία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

100 Κιλά 

4 Σιμιγδάλι χονδρό 

- Το σιμιδγάλι θα πρέπει να είναι από 100% 

σκληρό σιτάρι. 

- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά 

καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική 

ουσία, να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 

γραμμαρίων, στην οποία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

20 Κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

5 Άρτος (Ψωμί) 

- Να παρασκευάζεται από αλεύρι Α΄ ποιότητας 

τύπου Μ χωριάτικο που προέρχεται από 

ολόκληρο τον καρπό σιταριού, με την υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και 

ανόργανα στοιχεία. 

- Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν 

ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Να είναι καλά 

ζυμωμένο και ψημένο και να έχει την κανονική και 

νόμιμη υγρασία του. 

-Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η 

έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε 

βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι 

ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η 

κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής 

καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην 

ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις 

του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να 

αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να 

μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές 

διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε 

χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά 

κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους 

κανόνες υγιεινής των τροφίμων. 

- Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας για 

την βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν 

ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του 

χρώματος των αλεύρων. 

- Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα 

προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα, τα 

οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα 

απολυμαίνονται τακτικά. 

- Να κατατεθεί η πιστοποίηση ISO - ΗΑCCP 

3400 Κιλά 

6 Βούτυρο φυτικό 

- Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια 
εμπλουτισμένο με βιταμίνες, κατάλληλο για 

άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και 

φαγητών , που συντηρείται στο ψυγείο και να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Συσκευασίες των 10 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 

150 Κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

7 
Γαλοπούλα 

(Αλλαντικά) 

- Να είναι σε φέτες, Α’ ποιότητας και να πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και 

τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 

γραμμαρίων 

60 Κιλά 

8 
Δημητριακά 

σοκολάτα 

- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες 

(καλαμπόκι). 

- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 10 κιλών   

στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 

του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

60 Κιλά 

9 Ζάχαρη  

- Να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία 

του 1 κιλού (1.000 γραμμαρίων) η οποία θα φέρει 

επάνω την ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος 

ζάχαρης. 

- Να είναι λευκή, κρυσταλλική και 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. 

350 Κιλά 

10 Λεμόνι χυμός  

- Να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικού δοχείου 

4 λίτρων. 

- Να μην περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες.  

- Η συσκευασία να είναι ακέραιη χωρίς 

παραμορφώσεις.  

- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, όσο το 

δυνατό μακροχρόνια. 

- Να έχει πιστοποίηση - τήρηση σύμφωνα με τον 

κώδικα τροίμων και ποτών. 

240 Λίτρα 

11 Ξύδι κόκκινο 

- Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην 

είναι αναπλήρωμα ξυδιού, να μην περιέχει 

αλκοόλη και να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε 

πλαστική συσκευασία 4 λιτ 

- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

150 Λίτρα 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

12 Αλάτι 

- Αλάτι ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιση 

του θαλασσινού νερού ( αλυκές) είτε από 

επεξεργασία ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων, 

- Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό 

του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο 

θολερότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 10 

κιλών 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

60 Κιλά 

13 
Πιπέρι μαύρο 

τριμμένο 

- 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. 

3 Κιλά 

14 Γαρύφαλλο 
Να διατίθεται σε συσκευασία 500γρ ή του 1 κιλού. 

Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές 
του είδους με α/α 14, του παρόντος Τμήματος Α’. 

1 Κιλό 

15 Πιπέρι κόκκινο γλυκό  
Να διατίθεται σε συσκευασία 500γρ ή του 1 κιλού. 

Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές 
του είδους με α/α 14, του παρόντος Τμήματος Α’. 

2 Κιλά 

16 Baking Powder  
Να διατίθεται σε συσκευασία 500γρ ή του 1 κιλού. 

Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές 
του είδους με α/α 14, του παρόντος Τμήματος Α’. 

5 Κιλό 

17 Ρίγανη τριμμένη 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 
με α/α 14, του παρόντος Τμήματος Α’. 

6 Κιλά 

18 
Δάφνη (Φύλλα 

δάφνης) 

- Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραμ. 

Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές 
του είδους με α/α 14, του παρόντος Τμήματος Α’. 

2 Κιλά 

19 Μουστάρδα (απαλή) 

- Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. 

Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές 
του είδους με α/α 14, του παρόντος Τμήματος Α’. 

96 Λίτρα 

20 Ελιές 

- Ελιές τύπου Καλαμών, υψηλής διατροφικής 

αξίας χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία με 

ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. Θα είναι σύμφωνα 

με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και Αντικειμένων κοινής χρήσεως με τις ισχύουσες 

Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Τυποποιημένη συσκευασία των 10 κιλών. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

156 Κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

έτους. 

21 Πίκλες 

- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες και να 

πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και  

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. 

- Η συσκευασία να είναι των 5 κιλών και να μη 

φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

280 Κιλά 

22 
Τσάϊ Κεϋλάνης 

(κανάρι) 

- Διάφορες γεύσεις 

- Να είναι σε συσκευασία των 100 τεμ., να πληροί 

τους όρους Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις 

- Η συσκευασία να μη φέρει ελαττώματα και να 

αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

15000 Τεμάχια 

23 Χυμός Πορτοκάλι 

- Χωρίς προσθήκη νερού και συντηρητικών.  

- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χρωστικών 

ουσιών.  

- 100% φυσικός χυμός 

- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες και να 

πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις 

- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης 

- Να είναι σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία του 1 

λίτρου  και να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

300 Λίτρα 

24 

Κομπόστα  

ροδάκινο  

 

- Οι καρποί και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται 

για την παρασκευή των κομποστών να είναι Α' 

ποιότητας απαλλαγμένα από κουκούτσια σε 

κατάλληλο δοχείο και να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 5 κιλών 

στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 

του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

75 Κιλά 

25 Κομπόστα Οι   προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 75 Κιλά 
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Ποσότητα 

βερίκοκο με α/α 25, του παρόντος Τμήματος Α’. 

26 
Μαρμελάδα 

φράουλα 

- Η μαρμελάδα να είναι από φρούτα Α΄ ποιότητας 

και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Συσκευασία των 5 κιλών και να αναγράφεται σε 

αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος. 

- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

- 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. 

40 Κιλά 

27 
Μαρμελάδα     

βερίκοκο  

Οι   προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 

με α/α 27, του παρόντος Τμήματος Α’. 
35 Κιλά  

28 
Μαρμελάδα     

κεράσι 

Οι   προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 

με α/α 27, του παρόντος Τμήματος Α’. 
35 κιλά 

29 Αλουμινόχαρτο  

- Επαγγελματική Συσκευασία διαστάσεων 60 Χ 45  

- Συσκευασία επαγγελματικής χρήσης 

- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και 

Κοινοτικές διατάξεις. 

70 Τεμάχια 

30 Λαδόκολλα 

- Επαγγελματική Συσκευασία διαστάσεων 45 χ 

300 μέτρα 

- Συσκευασία επαγγελματικής χρήσης 

- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και 

Κοινοτικές διατάξεις. 

1 Τεμάχια 

31 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 

1344 Τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

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. 

32 Γιαούρτι πλήρες 

- Γαλακτοκομικό προϊόν σε κρεμώδη κατάσταση 

που παράγεται από γάλα αγελάδας και ανθόγαλα 

και έχει υποστεί ζύμωση και διαδικασία 

απομάκρυνσης του ορρού του γάλακτος 

(στραγγιστό) να είναι πλήρες με 10% λιπαρά, να 

έχει σφιχτή και κρεμώδη υφή. 

- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 

πλαστικές 5 κιλών  στις οποίες θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

450 Κιλά 

33 Τυρί φέτα 

- Να είναι φέτα Α΄ ποιότητας από αιγοπρόβειο 

γάλα και να αναγράφονται στη συσκευασία οι 

ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, 

β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), 

γ) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – 

συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχομένου, ε) η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην 

έχει τρίμματα. 

- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς 

οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση. 

- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία   κατάλληλα 

για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων, 

15 ή 17 κιλών με ένδειξη της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει 

άλμη ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε 

αυτή. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό 

έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 

παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 

κώδικα HACCP. 

- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 

χρώματος. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

 180 Κιλά 

34 

Τυρί γκούντα    σε 

φέτες 

 

- 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 – 

40 Κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

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. 

35 Τυρί ένταμ σε φέτες 

- 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. 

40 Κιλά 

36 Τυρί τριμμένο 

- Αν πρόκειται για κεφαλοτύρι στην ετικέτα πρέπει 

να αναγράφεται “τυρί κεφαλοτύρι” και όχι “τύπου 

κεφαλοτύρι’’. 

60 Κιλά 

37 

Μακαρόνια 

Spaggeti Νο.6  

 

- 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. 

100 Κιλά 

38 

Μακαρόνια 

Spaggeti Νο.7  

 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 
με α/α 38, του παρόντος Τμήματος Α’. 

100 Κιλά 

39 Πέννες 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 
με α/α 38, του παρόντος Τμήματος Α’. 

100 Κιλά 

40 Κριθαράκι Μέτριο 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 
με α/α 38, του παρόντος Τμήματος Α’. 

96 Κιλά 
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41 
Τοματοπολτός 

(Τομάτα πελτές) 

- 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. 

350 Κιλά 

42 Ελαιόλαδο 

- Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία 

“ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra) παρθένο”. 

- Να είναι οξύτητας 0-1%. 

- Να είναι συσκευασμένα σε ανοξείδωτη 

συσκευασία 5 lt. στα οποία θα αναφέρεται η 

ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο 

παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός 

παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και οι συνθήκες διατήρησης. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

360 Λίτρα 

43 Αραβοσιτέλαιο 

- Να είναι σε αεροστεγή φιάλη πέντε (5) λίτρων και 

να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών 

- Να προέρχεται από συσκευαστήρια που 

λειτουργούν νόμιμα, ο παραγωγός να διαθέτει 

σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 

επεξεργασίας, διακίνησης και εμπορίας. 

- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

120 Λίτρα  

44 Ρύζι Μπονέτ 

- Να είναι Α΄ ποιότητας. 

- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς 

συσκευασίες των 20 κιλών 

- 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 και 

λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

 

- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

400 Κιλά 
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Ποσότητα 

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. 

45 Ρύζι Καρολίνα 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 
με α/α 45, του παρόντος Τμήματος Α’. 

150 Κιλά 

46 
Φασόλια ξερά 

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

125 Κιλά 

47 Φακή Ψιλή 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 
με α/α 45, του παρόντος Τμήματος Α’. 

140 Κιλά 

48 Ρεβύθια 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους 
με α/α 45, του παρόντος Τμήματος Α’. 

175 Κιλά 

49 
Φασόλια ξερά 

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

125 Κιλά 

50 

Μπισκότα  Πτι - 

μπέρ  ή τύπου Πτι - 

μπέρ 

- Αλεύρι ολικής άλεσης 

- σε αεροστεγή συσκευασία των 225 γρ., με ένδειξη 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.  

Το προϊόν να παράγεται σε βιομηχανία που 

εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 

πιστοποιητικό ISO 22000 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 
 

50 Τεμάχια 

51 Πλιγούρι  Μέτριο  

-να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. 

- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής   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. 

Συσκευασία 1  κιλού κατά προτίμηση 

10 Κιλά 

52 Φάβα 

- Να είναι Α΄ ποιότητας. 

- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς 

συσκευασίες των 20 κιλών. 

Οι λοιπές προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 

είδους με α/α 45, του παρόντος Τμήματος Α’. 

30 Κιλά 
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Ποσότητα 

53 
Φασόλια 

μαυρομάτικα 

- Να είναι Α΄ ποιότητας. 

- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς 

συσκευασίες των 20 κιλών 

- 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 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. 

100 Κιλά 

54 Κορν φλάουρ 

Αεροστεγής συσκευασία 500γρ ή του 1 κιλού. 

-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 Κιλά 

55 Μαγειρική σόδα 

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. 

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. 

 

 

15 Κιλά 

56 
Βανίλια σκόνη για 

γλυκά 

Συσκευασία 1 κιλού σε σκόνη 

Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Υγειονομικές Διατάξεις και να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του.  

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους 

57 
Ζελέ διαφόρων 

γεύσεων 

Συσκευασία 1 κιλού σε σκόνη 

– φράουλα ή  κεράσι ή  μπανάνα ή ανανάς 

Σύμφωνα με τη κοινοτική νομοθεσία  

Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις και να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του.  

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

 

2 Κιλά 

58 
Κακάο 

ζαχαροπλαστικής 

-Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασία 4 κιλών  ή 

5 κιλών στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

7 Κιλά 

59 

Πραλίνα 

φουντουκιού τύπου 

Μερέντα  

Επαγγελματική συσκευασία 13 κιλών    

-Σύμφωνα με τη κοινοτική νομοθεσία  

-Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις και να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 

ελαττώματα. 

- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

156 Κιλά 

60 

Δυόσμος 

αποξηραμένος 

τριμμενος  

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 και 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. 

3 Κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

61 Κανέλλα τριμμένη 

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 και 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. 

2 Κιλά 

62 Κάρυ 

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 και 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. 

1 Κιλά 

63 
Κουρκουμάς 

τριμμένος 

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 και 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. 

1 Κιλά 

64 Κύμινο τριμμένο 

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 και 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. 

1 Κιλά 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

65 
Μοσχοκάρυδο 

τριμμένο 

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 και 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. 

1 Κιλό 

66 Μπαχάρι 

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. 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. 

2 Κιλά 

67 Μπούκοβο τριμμένο 

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. 

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. 

 

1 Κιλό 

68 Κόλιανδρος 

- 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 

1 Κιλό 

69 Μεμβράνη Συσκευασία επαγγελματικής χρήσης 50 Τεμάχια 



 

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 

 

16 / 22 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

43Χ250cm - Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και 

Κοινοτικές διατάξεις 

70 Τομάτα πούλπα  

-Πλούσιος πυκνός ,φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς 

σπόρους, φλοιό και αλάτι 

- να διατίθεται σε συσκευασία των 2,5 κιλών 

ενδεικτικά 

-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 

-  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. 

-  Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

20 Κιλά 

 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β’ : ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Αγγούρι 

- 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 

250 Τεμάχια 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

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 
Τομάτα φρέσκια 

σαλάτα 

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

250 Κιλά 

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

200 Κιλά 

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

40 Κιλά 

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

60 Κιλά 

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

60 Κιλά 

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

130 Κιλά 

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

250 Κιλά 

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

180 Κιλά 

10 Κρεμμύδι ξερό 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 1, του παρόντος Τμήματος Β’. 

600 Κιλά 

11 Κρεμμύδι φρέσκο 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 1, του παρόντος Τμήματος Β’. 

50 Κιλά 

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

200 Τεμάχια 

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

900 Κιλά 

14 Πιπεριά Κέρατο   
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 1, του παρόντος Τμήματος Β’. 

20 Κιλά 

15 Πιπεριά Φλωρίνης 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 1, του παρόντος Τμήματος Β’. 

520 Κιλά 

16 Πιπεριά για γέμισμα 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 1, του παρόντος Τμήματος Β’. 

300 Κιλά 

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

50 Κιλά 

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

60 Κιλά 

19 
Φρούτο εποχής  

Μήλο  

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

350 Κιλά 

20 
Φρούτο εποχής 

Πορτοκάλι  

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

500 Κιλά 

21 
Φρούτο εποχής 

Ροδάκινο 

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

250 Κιλά 

22 
Φρούτο εποχής 

Νεκταρίνι 

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

50 Κιλά 

23 Φρούτο εποχής Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 350 Κιλά 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Καρπούζι α/α 1, του παρόντος Τμήματος Β’. 

24 
Φρούτο εποχής 

Αχλάδι 

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

150 Κιλά 

25 
Φρούτο εποχής 

Μπανάνες 

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

150 Κιλά 

 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ’ : ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 
Κρέας Νωπό 

Μοσχάρι 

- Κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η άδεια 

λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά 

και νωπού κρέατος και η πιστοποίηση ποιότητας ISO 

22000 

- Νωπό κρέας Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένο από οστά, 

λίπος, τένοντες κ.λπ.,  

- Να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου 

χρώματος με φυσικό χρώμα λίπους, χωρίς οσμή και 

αίματα, δομή σφιχτή και ελαστική 

- Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, 

να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος 

που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό 

έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού 

υγειονομικού ελέγχου. 

- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία 

ιχνηλασιμότητας. 

- Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στα 

Τμήματα του Ν.Π. δεν πρέπει να παρουσιάζει 

θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) 

μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του 

χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 

- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις 

του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 

περί μεταφοράς τροφίμων. 

- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα 

(12) μήνες 

-Μέγιστη θερμοκρασία παραλαβής 5ο C 

300 Κιλά 

2 Κιμάς Μόσχου 

- Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α΄ ποιότητας 

(μπούτι), να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, το 

οποίο θα έχει περαστεί διπλή φορά από την 

κρεατομηχανή. 

- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα 

(12) μήνες. 

- Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, 

που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της 

270 Κιλά 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  

- Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας   μόσχου 

προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών -να 

προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που 

λειτουργεί νόμιμα 

- Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει 

σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 

- Να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου 

χρώματος με φυσικό χρώμα λίπους , χωρίς οσμή και 

αίματα, δομή σφιχτή και ελαστική 

- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία 

ιχνηλασιμότητας 

- Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας 

πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, 

το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, 

διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος 

αποξεσμένα από οστά. 

- Μέγιστη θερμοκρασία παραλαβής 5ο C 

- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις 

του Π.Δ 203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων 

3 Κοτόπουλο μπούτια 

Νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά, δομή σφικτή και 

ελαστική, δέρμα μαλακό – λείο χωρίς οποιαδήποτε 

ξένη οσμή, σπασμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή 

εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης. Να είναι πλήρως       

αποπτερωμένα και να είναι κομμένα 1cm πάνω από 

τους ταρσούς. 

- Το βάρος να κυμαίνεται από 350-400 gr και να είναι 

όσο το δυνατό ισομεγέθη. 

- Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας 

έστω και σε ένα τεμαχιο ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα . 

- Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία 

με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική 

Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού 

ελέγχου. 

- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις 

του Π.Δ 203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων 

- Μέγιστη θερμοκρασία παραλαβής 5ο C 

 

400 κιλά 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ Δ’ : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Κατεψυγμένα Ψάρια / - Να παράγονται σε εταιρεία η οποία ακολουθεί 135 Κιλά 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Φιλέτο Γλώσσα   

  

Σύστημα ΗΑCCP 

 - Να είναι Α’ ποιότητας, καλά διατηρημένα βγαλμένα 

κατευθείαν από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν 

ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγμένα από κεφάλια, 

μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά . 

- Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε 

εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό 

λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται 

στη συσκευασία του προϊόντος.  

- Πάνω στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται 

επίσης η ημερομηνία (στην ελληνική),  ο τόπος 

αλίευσης καθώς και η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος. 

- Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη και το χρώμα, να 

μην έχουν οσμή. 

- Οι συσκευασίες να μην αφήνονται εκτεθειμένες 

ακάλυπτες ή σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος 

- Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 

70% του αρχικού βάρους. 

- Η παράδοση από τον προμηθευτή του προϊόντος θα 

γίνεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα 

σφραγισμένη σε κατάσταση κατάψυξης στους -18º C. 

- Η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται πριν από τη 

φόρτωση και να σημειώνεται στο δελτίο αποστολής - 

τιμολόγιο 

- Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά 

μέσα – ψυγεία σε θερμοκρασία -18º C, καθαρά, 

απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα. 

- Κατά την παράδοση να πιστοποιείται η ακριβής 

θερμοκρασία του προϊόντος                                        - Οι 

συσκευασίες να είναι στεγανές, ακέραιες, χωρίς 

φθορές. 

- Προδιαγραφές και πιστοποιητικά προϊόντος.  

- Συσκευασία 10 κιλών. 

2 
Κατεψυγμένα Ψάρια / 

Φιλέτο Παγκάσιους 

Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 

α/α 1, του παρόντος Τμήματος Δ’. 
135 Κιλά 

3 
Ανάμικτα Λαχανικά 

Κατεψυγμένα 

- 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. 

170 Κιλά 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

- 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 

- Συσκευασία 10 κιλών. 

4 
Σπανάκι 

Κατεψυγμένο 

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

200 Κιλά 

5 
Αρακάς 

Κατεψυγμένος 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 3, του παρόντος Τμήματος Δ’. 

150 Κιλά 

6 
Φασόλια 

Κατεψυγμένα 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 3, του παρόντος Τμήματος Δ’. 

200 Κιλά 

7 
Μανιτάρια 

κατεψυγμένα 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 3, του παρόντος Τμήματος Δ’. 

60 Κιλά 

8 
Μπάμιες 

κατεψυγμένες 
Οι προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του είδους με 
α/α 3, του παρόντος Τμήματος Δ’. 

200 Κιλά 

9 
Φύλλο σφολιάτας 

κατεψυγμένο 

- Φύλλο σφολιάτας για πίτες και γλυκά των 2 φύλλων.   

-να διατίθεται σε συσκευασία 850 γραμμ. κατά 

προτίμηση 

 - 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.  

160 Τεμάχια 

 
 
ΤΜΗΜΑ Ε’ : ΠΙΤΕΣ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

1 Αραβικές Πίτες  

ενδεικτική διάσταση 27cm   

Σύμφωνα με τη κοινοτική νομοθεσία συσκ των 6 τεμ 

ενδεικτικά 

Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις και να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του.  

-Πιστοποίηση 

500 
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’ – Ε’). 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. 

 


