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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Θα πρέπει στην συσκευασία τους να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης, τα συστατικά του προϊόντος και το καθαρό βάρος της κάθε 
συσκευασίας. 
Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση  πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή 
πρότυπα ποιότητας. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για 
την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα.  
Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας 
κατάλληλο για τρόφιμα. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην 
παρουσιάζουν αλλοίωση και να μην είναι ληγμένα. 
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την 
ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα 
εργοστάσια και επιχειρήσεις.  
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σε θέση να τα αποδείξει ο ανάδοχος κατά την παράδοση των 
ειδών. 
 

Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές όπως 
περιγράφονται παρακάτω :   
  

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με την δεδομένη 
παραγγελία του κάθε φορέα. Η συσκευασία να φέρει τις απαιτούμενες ενδείξεις στα ελληνικά. Τα 
χορηγούμενα είδη θα είναι, κατά προτίμηση, ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η μεταφορά 
τους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους 
θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις 
καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων. 

 
Γάλα Εβαπορέ  

Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. περίπου, σε 

μεταλλικά κουτιά με εύκολο άνοιγμα (easy open). Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή, τα 

κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένο από χτυπήματα, και η ημερομηνία λήξης του 

γάλακτος να απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στον φορέα. 

 

 Γάλα απλής παστερίωσης  

Γάλα παστεριωμένο φρέσκο, σε συσκευασία  1 λίτρου, πλήρες με ημερομηνία λήξης μικρότερη των 



επτά (7) ημερών. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Να πληροί 

τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά προς 

τα σημεία παράδοσης, θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 

θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα – ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Οι συμμετέχοντες, θα 

πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των 

Τροφίμων), από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συµµόρφωσης, σύμφωνα µε το άρθρο 

56 του Ν.4412/16.   

 
Μπαχαρικά  

(Πιπέρι μαύρο τριμμένο – Ρίγανη - Δυόσμος -  Μοσχοκάρυδο τριμμένο – Κύμινο τριμμένο – 

Γαρύφαλλο τριμμένο - Κανέλα τριμμένη- πάπρικα γλυκιά) 

Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. Να είναι αεροστεγώς συσκευασμένα, και να 

αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης τους και το καθαρό βάρος. Θα διατίθενται 

στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Κακάο σε σκόνη - Μπέικιν πάουντερ – Μαγιά ξηρή -  Βανίλια σκόνη - Σόδα μαγειρική 
σκόνη - Αμμωνία σκόνη - Τσάι βουνού - Ζελέ Φρούτων (διάφορες γεύσεις) - Κορν 
φλάουερ. 
Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν 

τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Ζάχαρη  
Λευκή κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, του 1 κιλού. Να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Ζάχαρη άχνη  

Λευκή σε μορφή σκόνης, τυποποιημένη σε πλαστική κατάλληλη συσκευασία, των 400γρ. Να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Δημητριακά  ολικής άλεσης 

Νιφάδες από σιτάρι ολικής αλέσεως και κριθαριού εμπλουτισμένα µε βιταμίνες, σίδηρο κ.λ.π. 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Τυποποιημένα σε πλαστική κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία των 450γρ. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Μαργαρίνη  

Φυτικής προέλευσης, τύπου soft, κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε 

κατάλληλο πλαστικό δοχείο σφραγισμένο αεροστεγώς και µε επιπλέον καπάκι φύλαξης, καθαρού 

βάρους 2 Kg. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Μέλι Θυμαρίσιο 

Θυμαρίσιο εγχώριο. Θα διατίθεται σε συσκευασία 920 γρ. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές 

διατάξεις. 

 

Μαρμέλαδα  

Από φρούτα (ροδάκινο, βερίκοκο, κεράσι ή φράουλα), τυποποιημένη σε πλαστικό δοχείο 5 κιλών. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και ηµεροµηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους. Η περιεκτικότητά της σε φρούτο να είναι τουλάχιστον 55γρ. φρούτου ανά 

100γρ. προϊόντος.  Να μην περιέχει συντηρητικά & χρωστικές ουσίες. Να πληροί τους όρους που 



αναφέρονται στο σχετικό άρθρο  του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

 

Αλεύρι 

Για όλες τις χρήσεις, από σιτάρι, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε 

τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1Kg. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στα σχετικά άρθρα του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Αλεύρι ολικής άλεσης 

Για όλες τις χρήσεις, από σιτάρι πλήρους αλέσεως, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 

συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1Kg. Να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

 

Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (τύπου φαρίνα)   

Συσκευασμένο σε κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 γρ., χωρίς 

συντηρητικά. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Αυγά 

Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα, α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις 
βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους άνω των 55 γρ. O 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 απαραίτητες ενδείξεις (ο 
αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, η ημερομηνία παραγωγής, η ημερομηνία 
λήξης κ.λ.π.). Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα 
Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων), από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης, σύμφωνα µε το άρθρο 56 του Ν.4412/16.   
 

Ελαιόλαδο 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, οξύτητας 0-1% 
συσκευασμένο σε ανοξείδωτη συσκευασία 5 lt,  στην οποία θα αναφέρεται η ονομασία, η 
κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και οι συνθήκες διατήρησης. Στη συσκευασία θα πρέπει 
να αναγράφεται “ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra) παρθένο, οξύτητας0-1%. Οι συμμετέχοντες, θα 
πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των 
Τροφίμων), από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συµµόρφωσης, σύμφωνα µε το άρθρο 
56 του Ν.4412/16.   
 

Σιμιγδάλι χονδρό  

Από σκληρά σιτάρια. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων µε 

κενό αέρος. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Χυμός φυσικός από κοκτέιλ φρούτων  

Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και 

ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το άρωμα, το χρώμα 

και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα αποία προέρχεται. Οι 

οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις 

χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι 

αναφέρεται στα σχετικά άρθρα του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. 

 



Τυροκομικά προϊόντα (Τυρί φέτα ΠΟΠ - Τυρί κασέρι ΠΟΠ -  Τυρί Ένταμ - Τυρί 

Κεφαλοτύρι ΠΟΠ) 

Όλα τα τυριά να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, 

απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, 

να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα 

τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως 

ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 ΚΑΙ 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των 

μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με 

αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα – ψυγεία 

θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

φορέα. Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα 

Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων), από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης, σύμφωνα µε το άρθρο 56 του Ν.4412/16.   

 

 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 1Kg 
Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα. Να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το 
όνομα «φέτα». Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι σκληρή, όχι 
πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε 
συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την 
αρμόδια Υπηρεσία και θα αποδεικνύεται ότι τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής 
πρακτικής που επιβάλλει τόσο ελληνική και η Κοινοτική νομοθεσία. 

Το Κασέρι ΠΟΠ  

Να είναι συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία  σε μπαστούνι µε αναγραφόμενη εξωτερικά της 

συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης.  

Τυρί Ένταμ   

Συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία μπαστούνι ή φέτες, µε αναγραφόμενη εξωτερικά της 

συσκευασίας την προέλευση και την ηµεροµηνία λήξης.  

Τυρί Κεφαλοτύρι ΠΟΠ  

Συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία,  με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 

προέλευση και την ημερομηνία λήξης.  

 

Γιαούρτι  

Στραγγιστό, αγελαδινό, σε πλαστικό δοχείο 5 Kg, 10% λιπαρά. Στη συσκευασία να αναγράφεται 

ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα 

φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα – ψυγεία θα είναι καθαρά και 

απολυμασμένα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  διατάξεις. 

 

Τοματοπολτός 
Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με διπλή συμπύκνωση (28-30%) του σαρκώδους χυμού των 
νωπών καρπών της τομάτας. Θα διατίθεται σε συσκευασία 4.550 γρ. κατάλληλη για το προϊόν. 
 
Τοματοχυμός  

Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών 

της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

χάρτινο κιτίο 500 γρ. κατάλληλο για το προϊόν.  

 

Ρύζι  

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, νυχάκι, μακρύκοκο) και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Τυποποιημένο και συσκευασμένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γρ. Εξωτερικά 



της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης.   

 

Ζυμαρικά - πάστες διάφορες 

Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού Α΄ ποιότητος, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή πλαστική συσκευασία 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης. Να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  

διατάξεις. 

 

Χυλοπίτες  

Από 100% σιμιγδάλι με αυγά. Τυποποιημένες σε κατάλληλη αεροστεγή πλαστική συσκευασία 

βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά 

και η ημερομηνία λήξης. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  διατάξεις. 

 

Όσπρια 

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (Φασόλια μέτρια, φακές ψιλές, ρεβίθια αποφλοιωμένα) και να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Τυποποιημένο και συσκευασμένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία 

βάρους 500 γρ. 

 

Καλαμπόκι  

Για παρασκευή ποπ κορν, αποξηραμένο παραγωγής τρέχοντος έτους, καθαρισμένο, με καρπούς 

υγιείς, απαλλαγμένους από ξένα σώματα, σε αεροστεγή συσκευασία 200 γρ. Στη συσκευασία να 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και η προέλευση. Να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  διατάξεις. 

 

Αλάτι  

Φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο Α΄ ποιότητας, κατάλληλο για επιτραπέζια και μαγειρική χρήση. 

Συσκευασμένο σε τυποποιημένο κατάλληλο πλαστικό κάδο , βάρους 12,5 κιλών. Να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Ξύδι   

Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. 

Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική φιάλη, βάρους 4 lt. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά άρθρα Κ.Τ.Π. 

περί επισήμανσης.  

 

Κρέμα γάλακτος  

Από φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, 35% λιπαρά, βάρους 1lt, κατάλληλη για μαγειρική ή 

ζαχαροπλαστική. Στη συσκευασία να αναγράφονται η ημερομηνία λήξης και τα συστατικά. Η 

μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

Τα αυτοκίνητα – ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  διατάξεις. 

 

Βούτυρο τύπου Κερκύρας 

Το βούτυρο τύπου Κερκύρας θα είναι άριστης ποιότητας και θα παραδίδεται σε συσκευασία των 

250 γρ. κατά προτίμηση σε χάρτινη συσκευασία. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στον 

Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  διατάξεις. 

 

Κομπόστα ροδάκινο  



Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κομποστών να είναι Α΄ ποιότητας, χωρίς 

κουκούτσια, κομμένα στη μέση, σε σιρόπι. Να είναι συσκευασμένα σε μεταλλικό κυτίο. Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης. Να μην 

περιέχει συντηρητικά. Καθαρό βάρος 820 γρ. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό 

άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Αραβοσιτέλαιο (Καλαμποκέλαιο) 

Από 100% έλαιο καλαμποκιού. Συσκευασμένο σε δοχείο των 10 λίτρων. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης. Να πληροί 

τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  διατάξεις. 

 

Ταχίνι 

Ταχίνι από αλεσμένο, αποφλοιωμένο σουσάμι, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά, χρώματα αρώματα 

αλάτι ή ζάχαρη. Με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης. Σε συσκευασία των 3 

κιλών. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
Όλα τα χορηγούμενα είδη οπωροπωλείου πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, πρόσφατης 
συγκομιδής, ακέραια, υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και 
ασθένειες, χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι 
καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν 
ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της κατανάλωσης. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των 
οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.  
Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα 
ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και να παραδίδονται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.  
 
 

 

ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 
 
1. Ψάρι γλώσσα φιλέτο και ψάρι βακαλάος φιλέτο:  

Τα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, χωρίς κόκκαλα, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF), θα είναι 
συσκευασμένα σε Α΄ και Β΄ συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β΄ χαρτοκιβώτιο) 
με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημ/νία κατάψυξης, ημ/νία λήξης, χώρα προέλευσης, 
αρ.έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την 
παράδοση θα βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.  
Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι 
ανάλογο με τις απαιτήσεις του φορέα. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό 
πάγου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
Θα μεταφέρονται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα 
είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν 
παραδίδονται. Θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστ/κά  και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα 
Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων), από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης, σύμφωνα µε το άρθρο 56 του Ν.4412/16.   
 

2. Κατεψυγμένα λαχανικά (Αρακάς – Σπανάκι - Φασολάκια στρογγυλά): 



Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξεως, θα έχουν ζωηρό φυσιολογικό πράσινο χρώμα και θα πληρούν τους όρους 
και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών 
αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της 
πρώτης. Σε ότι αφορά τη συσκευασία, θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 κιλού. Η 
μεταφορά  των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα  και τα προϊόντα θα είναι 
πρόσφατης κατάψυξης όταν παραδίδονται  στις αποθήκες του Ν.Π. Οι συμμετέχοντες, θα 
πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των 
Τροφίμων), από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συµµόρφωσης, σύμφωνα µε το 
άρθρο 56 του Ν.4412/16.   

 

 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος και κοτοπούλων πρέπει να έχουν 
άδεια λειτουργίας, κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής (Κωδικό 
αριθμό Ε.Ε.) και να τηρούν φακέλους και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής (να πληρούν τις 
ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις). Η μεταφορά όλων των ειδών 
κρεοπωλείου θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα (ψυγεία) εφοδιασμένα με 
σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθαρά, απολυμασμένα (το σχετικό πιστοποιητικό 
απολύμανσης να επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται) με καταγραφικά θερμόμετρα. 
Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης 
της Ασφάλειας των Τροφίμων), από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συµµόρφωσης, 
σύμφωνα µε το άρθρο 56 του Ν.4412/16.   
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σε θέση να τα αποδείξει ο ανάδοχος κατά την παράδοση των 
ειδών. 
Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 
 
Κρέας μόσχου νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού: Από μπούτι (κιλότο) αυτοτελές τεμάχιο 
κόκκινου χρώματος, άπαχο, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του να ανήκει στο ίδιο είδος ζώου 
ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων, κατά προτίμηση 
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.  
Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών), 
από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 
 
Κιμάς μόσχου: Από κρέας μόσχου (ελιά ή κιλότο) Α΄ ποιότητας άνευ οστού, κατά προτίμηση 
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. 
Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών), 
από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
Το κομμάτι του κρέατος που προορίζεται για κιμάς να είναι άπαχο, κόκκινου χρώματος, χωρίς 
οσμή και αίματα, η ποσότητά του να ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για 
μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 
Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 
O τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και 
αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού). 
 
Κοτόπουλα νωπά: Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι τύπου 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1300 – 



1800 γρ. περίπου. Τα κοτόπουλα θα είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από 
χώρες της Ε.Ε., θα είναι Α΄ ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά 
χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές 
κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα 
κόκκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Τα εν λόγω 
χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοτροφείο που έχει αριθμό 
έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα 
(κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Κάθε παραδιδόμενη 
παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης καθώς επίσης και με τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω 
και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα  αυτοκίνητα – ψυγεία τα 
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων), από 
πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συµµόρφωσης, σύμφωνα µε το άρθρο 56 του 
Ν.4412/16.   
 
Τα παραπάνω είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 
διατάξεις. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και 
παραλαβή ελαττωματικών και αλλοιωμένων ειδών. 
 
 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Οι προδιαγραφές των ειδών έχουν ως εξής:  
 
Ψωμί ολικής άλεσης  

Φρέσκο καθαρού βάρους 340-360 gr. Ο άρτος πρέπει να είναι ολικής άλεσης, φρεσκοζυμωμένος 

και φρεσκοψημένος, παραδιδόμενος 3 µε 4 ώρες μετά τον κλιβανισμό του, δικαιολογημένης της 

νομίμου αποµείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική υγρασία του. 

 

Ψωμί για τοστ  

Ολικής αλέσεως σύμμεικτο, φρέσκο, αρίστης ποιότητας, σε κατάλληλη συσκευασία από ανάμειξη 

αλεύρων τύπου 70 % από μαλακό σιτάρι & σιτάρι ολικής αλέσεως, καθαρού βάρους 730 – 750 γρ., 

το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους  όρους Τροφίμων και Ποτών. Στη 

συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. 

 

Είδη Σφολιάτας  

(Λουκανικοπιτάκια,Τυροπιτάκια,Ζαμπονοκασεροπιτάκια,Σπανακοπιτάκια).Τα παρασκευάσματα 

πρέπει να είναι καλά ψημένα,  παραγωγής της ίδιας ημέρας και να έχουν την κανονική υγρασία 

τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα µε τις 

αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται την ημέρα της παράδοσή τους. 

 

Κουλουράκια διάφορα  

Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική  υγρασία τους. Τα 

υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα µε τις αγορανομικές 

διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται την ημέρα της παράδοσή τους. 

 

Τσουρέκι πολίτικο 

Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές 

διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι παραπάνω από μια μέρα πριν την παράδοσή του. 

 



 

 

ΓΕΝΙΚΑ : 

✓ Όλα τα υπό προμήθεια είδη (όλων των προαναφερόμενων κατηγοριών  - ομάδων) πρέπει να 

είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, 

χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς 

την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν. 

✓ Στις τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται τα κυριότερα προϊόντα και είναι γενικού 

χαρακτήρα. Κατισχύει σε όλα η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προδιαγραφές 

παραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, τυποποίησης, κλπ. που αφορούν τα προμηθευόμενα είδη. 

✓ Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θα παρασκευάζονται τα προς προμήθεια είδη 

καθώς και στα μέσα με τα οποία θα μεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με τις  ισχύουσες  

Υγειονομικές & Αγορανομικές διατάξεις και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών. 

✓ Η μεταφορά των τροφίμων που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να γίνεται με οχήματα – ψυγεία, 

τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. Τα έξοδα συσκευασίας και 

μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

✓ Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής να τα 

αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή.  

 
Άλιμος, Απρίλιος 2019  
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