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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως κατά περίπτωση ποσοτικά και
ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.
Ο συμμετέχων οφείλει να δηλώνει τη χώρα προέλευσης, τα εργοστάσια παρασκευής των προσφερομένων
ειδών καθώς και να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ (CE, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005) ή
ισοδύναμα του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι παραγωγός, ο παραγωγός
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCPή ισοδύναμο από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις Υγειονομικές,
Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις. Επίσης στις συσκευασίες των προϊόντων θα αναγράφονται
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ειδών, τον τρόπο επεξεργασίας, την
τυποποίηση, τη θρεπτική αξία του προϊόντος, τον τρόπο αποθήκευσης τους, την ημερομηνία παραγωγής
και την ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. Επιπλέον η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά και θα
είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 Κ.Τ.Π περί σήμανσης.
Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει για τα προσφερόμενα προϊόντα τα πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ
(CE, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP) ή ισοδύναμο του κατασκευαστή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου
γάλακτος να εγκαταστήσει ανάλογο αριθμό ψυγείων στους συγκεκριμένους χώρους παράδοσης –
εργασίας των δικαιούχων, προκειμένου να φυλάσσονται με ασφάλεια, σωστά συντηρημένα, οι
παραδιδόμενες ποσότητες φρέσκου γάλακτος. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει
την ευθύνη καλής λειτουργίας συντήρησής τους, ο δε Δήμος Ηλιούπολης θα κάνει μόνο χρήση αυτών και
θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου (ψυγεία-οχήματα ή άλλα
μεταφορικά μέσα) κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά συντήρηση και διακίνηση των ειδών στους
τόπους παράδοσης.
Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις Υγειονομικές,
Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις. Επίσης στις συσκευασίες των προϊόντων θα αναγράφονται
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ειδών, τον τρόπο επεξεργασίας, την
τυποποίηση, τη θρεπτική αξία του προϊόντος, τον τρόπο αποθήκευσης τους, την ημερομηνία παραγωγής
και την ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. Επιπλέον η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά και θα
είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 Κ.Τ.Π περί σήμανσης.
Τα τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών
φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.τ.λ και κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.
Τα είδη συσκευασίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις
προδιαγραφές που ορίζουν οι κανονισμοί δηλαδή να μην γίνεται μεταφορά ουσιών από το υλικό της
συσκευασίας στο τρόφιμο (γνωστή ως μετανάστευση),να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην
προκαλούν φθορές στην υφή των τροφίμων βραχυχρόνια ή μακροχρόνια. Όλα τα προϊόντα να είναι σε

κατάλληλες σφραγισμένες συσκευασίες έτσι ώστε η ποιότητά τους να παραμένει αναλλοίωτη. Τα
προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες στα ελληνικά επάνω στη συσκευασία σχετικά με τον τρόπο
χρήσης και αποθήκευσής τους.
Επίσης πρέπει να τηρούνται τα εξής για τη διακίνηση των προϊόντων σύμφωνα με ΥΑ Α2 - 861 κανόνες
διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013,
Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10- 2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) ή ισοδύναμου και κάθε
απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως
τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση
και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς
τροφίμων.
Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήμανση, η επεξεργασία και η μεταφορά πραγματοποιείται
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την Ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.







Επισημαίνονται επίσης τα εξής:
Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν τα
δείγματα που περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄αρ. Π18/2019 Μελέτης
(μόνο για τα είδη: ΜΕΛΙ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375 ΓΡ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) με την ένδειξη:
ΔΕΙΓΜΑΤΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στο
πρωτόκολλο του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης
και διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει
τα στοιχεία του διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που
καταθέτει τα δείγματα.
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρείας αναγνωρισιμότητας, να μην προορίζονται για επαγγελματική ή
μαζική εστίαση χρήση.
Όλα τα είδη θα προσφέρονται στη συσκευασία την ποσότητα και ποιότητα, που αναγράφετε για το κάθε
ένα από αυτά στην τεχνική περιγραφή, επώνυμα και ευρείας κυκλοφορίας.
Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων (εφόσον δεν
ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κάθε είδος).

ΟΜΑΔΑ 1. ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
Τα προϊόντα θα προέρχονται από νόμιμα σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη
εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλόλητας) για τη
διασφάλιση της ποιότητας αυτών.
Διαχείριση Προϊόντων: για την διακίνηση των προϊόντων ισχύουν τα έξεις σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861
κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-82013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ,
εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52)ή ισοδύναμο
και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον
παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η
συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί
μεταφοράς τροφίμων.
ΆΡΘΡΟ 1.
ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ
(συσκευασία ενός λίτρου)

Ο ανάδοχος για τη διανομή του γάλακτος θα διαθέτει τον κατάλληλο αριθμό φορτηγών – ψυγείων με τις
απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υγιεινής και Συγκοινωνιών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, τα ανάλογα ψυγεία
συντήρησης που θα εγκαταστήσει στους χώρους εργασίας του Δήμου Ηλιούπολης και των Ν.Π.Δ.Δ.,
προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την
ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, ο δε Δήμος Ηλιούπολης και τα Ν.Π.Δ.Δ. θα κάνει μόνο
χρήση αυτών και θα τα επιστρέψουν μετά την λήξη της σύμβασης.
Συσκευασία: Λειτουργική, όπως χάρτινη, εμπορίου κατάλληλη για τρόφιμα η οποία πρέπει να πληροί
τους όρους υγιεινής. ∆εν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. Επίσης πρέπει να
αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο γάλα», το σήμα καταλληλόλητας του προϊόντος, η
θερμοκρασίας συντήρησης καθώς και η ημερομηνία λήξης.
α) ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο
Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο πλήρες (3,5% λιπαρά) αγελαδινό, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο του
1 λίτρου με καπάκι για ευκολία στη χρήση διάρκειας 7 ημερών. Να µην περιέχει πρόσθετες χρωστικές
ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε
υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7°C για 15 sec ή ισοδύναμος
συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και
θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος σύμφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του
Π.∆. 56/95 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Π.∆. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του Κώδικα Τροφίμων. Επί της
συσκευασίας θα αναγράφονται αναλυτικά τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml προϊόντος (πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες, ασβέστιο, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λ.π) και θα ισχύουν τα εξής:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Στέρεο υπόλειμμα

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ
ΑΓΕΛΑΔΑΣ
ΠΛΗΡΕΣ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ/ανά
100 ml
3,5% κατ’ ελάχιστον +0,05%
>_12,5%

ΡΗ

6,60-6,80

Οξύτητα

15-16

Τεστ υπεροξείδασης

(+) Θετικό

Τεστ φωσφατάσης

(-) Αρνητικό

Τεστ αντιβιοτικών

(-) Αρνητικό

Κολοβακτηρίδια

>10/g

Σαλμονέλα

Απουσία / 25 γρ.

Λιποπεριεκτικότητα

Λυστέρια

Απουσία / 25 γρ.

Ενέργεια /100 g

63-64 kcal (264 KJ)

Πρωτεΐνες /100 g

- 3,2 g

Υδατάνθρακες/ 100 g

4,7 g - 4,8g

Ασβέστιο / 100g

120 - 130mg

Φώσφορο / 100g

90-95mg

Βιταμίνες / 100g

A,B1,B2,B6,B12,C,D,E

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΛΙΤΡΟ
ασφαλείας)
(2-60C)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

-

-

-

(επιθυμητό καπάκι

7 ημέρες

Β)ΓΑΛΑΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο
Το φρέσκο γάλα θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
Να έχει 1,5% λιπαρά.
Να προέρχεται από αγελαδινό γάλα.
Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό
χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7°C για 15 sec ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία
παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη
ισοδύναμου αποτελέσματος.
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία
υπεροξειδάσης.
Να είναι ομογενοποιημένο.
Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει
τους 60C.
Να έχει διάρκεια ζωής επτά (7) ημέρες.
Να είναι σε συσκευασία του 1 λίτρου με καπάκι για ευκολία στη χρήση.
Να µην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε.
Η διατήρησή του θα είναι σε ψυγείο, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
Το γάλα δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες, προσμίξεις, ελαττώματα
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται αναλυτικά τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml προϊόντος
(πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ασβέστιο, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 2.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο

Προδιαγραφές: πλήρες στραγγιστό γιαούρτι από φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, ανθόγαλα,
πρωτεΐνες και καλλιέργεια γιαουρτιού, με λιπαρά έως 10γρ, πρωτεΐνες έως 8γρ, υδατάνθρακες έως 5γρ,
ενέργεια 132kcal/100γρ, και θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης <50C. Το προϊόν να πληροί τους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 82 τουΚ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις
δηλαδή:
Κολοβακτηριοειδή
(cfu/g)
≤10/gr,
Ζύμες–Μύκητες(cfu/g)
≤50/gr,
Listeriamonocytogenes/salmonellaspp - Απουσία σε 25gr, Φυτοφάρμακα-Απουσία, ΑντιβιοτικάΑπουσία, Διοξίνες 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/grfat.
Συσκευασία: σε πλαστικό κεσεδάκι του 1 λίτρου από πολυπροπυλένιο (PP), κατάλληλο για τρόφιμα
σύμφωνα με το Άρθρο 26 Κεφάλαιο ΙΙ του Κ.Τ.Π. Καπάκι πλαστικό η αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού
που περιέχει τουλάχιστον 99% αργίλιο, ≥0.05% Mn, max0.1% Zn, 0.05-2% Cu, max 0,05% λοιπά
στοιχεία, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602 και με αναγραφόμενη την ημερομηνία παράγωγης και
λήξης.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή με όχημα-ψυγείο καθαρό,
απολυμασμένο, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς
τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 3.
ΦΕΤΑ Π.Ο.Π ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: η φέτα να είναι Α΄ ποιότητας από πρόβειο η μίγμα πρόβειου-γίδινο γάλα(70-30%)
κατηγορία προέλευσης ΠΟΠ σύμφωνα με ΥΑ313027/14-1-1994/ΦΕΚ Β 8/11-1-1994 και ΥΑ379115/197-2000/ΦΕΚ Β 949/31-7-2000 και Καν. (ΕΟΚ) αριθ.1107/1996 L 148/21.06.96) και Καν.(ΕΚ)
αριθ.1509/2000 (L 174/13.07.00). Να έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένη από τρίματα,
σκληρή όχι πολύ αλμυρή.Απουσία σε: ευρωτίαση, σήψη, εμφανείς μεταβολές χρώματος και σχήματος,
ανώμαλη οσμή-γεύση, ακάρεα, σκουλήκια, έντομα και πάσης φύσης ξένα σώματα. Επίσης η φέτα πρέπει
να πλήρη τις εξής προδιαγραφές:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΡΙΑΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
E-coli
n=5 c=2 m=100 M=1000
ΕΕ 1441/2007
Listeria monocytegenes,
Απουσίασε 25gr
ΕΕ 1441/2007
Salmonella spp.
Staphylococcus aureus
n=5 c=2 m=100 M=1000
ΕΕ 1441/2007
Ζύμες-Μύκητες
<10000 cfu/gr
ΕΕ 1441/2007
Φυτοφάρμακα
Απουσία
Οδηγία 96/23 ΕΚ & 96/22/ΕΚ Π.Δ 259/98
Διοξίνες
3pgWHO-PCDD/FTEQ/grfat
1881/2006
Συσκευασία: προτείνεται από τον προμηθευτή κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, βάρος
περιεχόμενου ενός 1 κιλού. Επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία
πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, δηλαδή θα αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) ΦΕΤΑ β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του
παραγωγού – συσκευαστή ε)Το βάρος του περιεχομένου στ)Η ημερομηνία παραγωγής ζ)Στοιχεία
ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ, 2) Ο αύξον
αριθμός του τύπου συσκευασίας, 3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ-1650-20.12.94). Το τυρί
να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρό, απολυμασμένο, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΑΓΕΛΑΔ. ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: κεφαλοτύρι τριμμένο (38% υγρ. – 40% λίπος), από αγελαδινό γάλα Α΄ ποιότητας.
Συσκευασία: του 1 κιλού κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα,
επί της οποίας θα αναγράφονται η ημερομηνία παράγωγης – συσκευασίας-λήξης του προϊόντος και το
σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. Στην ετικέτα πρέπει να
αναγράφεται “κεφαλοτύριτριμμένο” και όχι “τύπου κεφαλοτύρι’’.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρό, απολυμασμένο, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 7.
ΦΕΤΕΣ ΓΚΟΥΝΤΑ 500 ΓΡΑΜΜ.
Μονάδα Μέτρησης Τεμάχιο
Προδιαγραφές Τυρί Γκούντα σε φέτες Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα.
Συσκευασία : των 500 γραμμαρίων σε τετράγωνες φέτες των 20-22 γρ. περίπου πλήρες σε λιπαρά 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.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρό, απολυμασμένο, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΟΜΑΔΑ 2. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α΄ ποιότητας, (πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής
διάταξης) της εποχής νωπά και θα πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές. Απαγορεύεται η αποστολή και
παραλαβή ελαττωματικών φρούτων και λαχανικών. Να είναι ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη
προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, 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 την αντοχή κατά την μεταφορά, καθώς και να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Θα
φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Να διατίθενται κατά είδος και
ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητου ποικιλίας (χωριστά τα φρούτα από τα
λαχανικά σε σακούλες η τελάρα του οπωροπωλείου ανά είδος). Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από
το επιτρεπόμενο όριο.
Τα φρούτα-λαχανικά θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους.
ΑΡΘΡΟ 1.
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, σκληρά, καλοσχηματισμένα αγγούρια με βαθυπράσινο χρώμα και
βαριά για το μέγεθός τους. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να
καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα

ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά
απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση
στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΑΝΗΘΟΣ-ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (ΔΕΜΑ 100γρ.)
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, με βαθυπράσινο ζωηρό χρώμα βαριά για το μέγεθός τους και
ματσάκια χωρίς ίχνη εντόμωνή άλλα παράσιτα και ασθένειες και χωρίς ζημιές από παγετό. Να είναι στο
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν
ισομεγέθη, φρεσκοκομμένα, καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 3.
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας,σχετικά σκληρά, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από
έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι
καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν.Να µην εμφανίζουν
αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας με σκληρή και θαμπή φλούδα που υποχωρεί υπό ελαφριά πίεση
όταν το φρούτο είναι ώριμο. Απόρριψη ποσότητας με εμφανή σημάδια από χτυπήματα, ίχνη προσβολών
από έντομα, παράσιτα, ασθένειες καθώς και ζημιές που προκύπτουν από παγετό που επηρεάζουν την
υφή. Να είναι φρεσκοκομμένα, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην
εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα
επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 5.
ΚΑΡΟΤΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας,καλοσχηματισμένα, σκληρά και τραγανά καρότα με λεία υφή.
Αποκλείονται τα μαλακά, μαραμένα ή κακοσχηματισμένα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης
και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκομμένα,
χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης
πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην
εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 6.
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας συμμετρικά καρπούζια με ξερά κοτσάνια και κιτρινωπό πάτο.
Πρέπει να είναι βαριά με σκληρή φλούδα. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη
προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι
καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν
αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται
στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος. Να μην φέρει σχισμές η
ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνειμε κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, τα κολοκυθάκια κάθε ποικιλίας γυαλιστερά, μικρού ή μεσαίου
μεγέθους και σχετικά βαριά, καλοσχηματισμένα τραγανά κολοκύθια με λεία υφή, και ζωηρό χρώμα.
Αποκλείονται τα μαλακά, μαραμένα ή κακοσχηματισμένα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης

και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη
προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης
πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην
εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξάρτητου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 9.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
Μον. Μέτρησης :Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας το κουνουπίδι με σκληρά λευκού χρώματος ανθύλλια και
ανοιχτοπράσινα, με σφιχτά ενωμένα φύλλα. Αποκλείονται τα καφέ στίγματα. Να είναι στο κατάλληλο
στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν,
φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες καθώς και χωρίς
ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων.Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθεται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξάρτητου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 10.
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
Μον. Μέτρησης :Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςτα κρεμμύδια σκληρά και στεγνά με φωτεινό και λείο εξωτερικό
περίβλημα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν.
Χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό.
Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνειμε κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 11.
ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ
Μον. Μέτρησης :Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςτα λάχανα με σκληρά φύλλα, βαριά για το μέγεθός τους με
φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Αποκλείονται τα καφέ στίγματα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο

ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς
ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες , καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό.
Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: σε σακούλες του οπωροπωλείου κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 12.
ΛΕΜΟΝΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςαρκετά βαριά λεμόνια με σκληρή, λεπτή και λεία φλούδα. Να
είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και
χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να
μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται
στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα.
Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 13.
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, με βαθύ πορτοκαλί χρώμα. Αποκλείονται τα μαλακά με θαμπό ή
καφετί χρώμα.Να είναι φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και
χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να
μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα
αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός και ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 14.
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςτα μαρούλια με τραγανά φύλλα χωρίς καφετιές άκρες,βαριά για το
μέγεθός τους με φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και
ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών
από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι

καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν
αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: σε σακούλες του οπωροπωλείου κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξάρτητου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 15.
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝ.
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας μαλακιά και βαριά για το μέγεθός τις χωρίς να είναι ζαρωμένη με
φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Η σάρκα θα πρέπει να είναι σπογγώδης και να επανέρχεται στην
αρχική της μορφή αν την πιέσετε. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να
μπορούν να καταναλωθούν, όσο το δυνατόν φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα
παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά
απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση
στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 16.
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, σκληρά, γυαλιστερά μήλα με λεία επιφάνεια. Να είναι
φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από
παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να
καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, την μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας
θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές
η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 17.
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, σχετικά σκληρές και χωρίς χτυπήματα. Ωριμάζουν-μεστώνουν
μετά τη συγκομιδή. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένες, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή
άλλα παράσιτα, καθώς και ζημιές από καιρικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγμένα από
χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και

ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα
επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξάρτητα ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 18.
ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας με φωτεινή γυαλιστερή φλούδα, σκληρή σάρκα χωρίς να είναι
ζαρωμένα με φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και
ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών
από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες , καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι
καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν
αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξάρτητου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 19.
ΠΑΤΑΤΕΣ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςοι πατάτεςκάθε ποικιλίας καθαρές, σκληρές, λείες, στεγνές και με
ομοιόμορφο μέγεθος. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να
καταναλωθούν, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς
ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων.Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 20.
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςτα παντζάριαμε σκληρή σχετικά και λεία επιφάνεια, με
ομοιόμορφο μέγεθος. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να
καταναλωθούν, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς

ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων.Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 21.
ΠΕΠΟΝΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςμυρωδάτα και συμμετρικά τα πεπόνια, βαριά, χωρίς εμφανή
χτυπήματα και με ένα κίτρινο ή ελαφρύ μπεζ χρώμα κάτω από τη φλούδα. Να είναι φρεσκοκομμένα,
χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από καιρικές συνθήκες.
Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην
εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλες για τρόφιμα, την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα
επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 22.
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςσκληρές, έντονα χρωματισμένες πιπεριές με φλούδα σχετικά
σκληρή και βαριά για το μέγεθός της. Αποκλείονταιοι μαλακές, μαραμένες ή βαθουλωμένες πιπεριές. Να
είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, όσο το
δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και
χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 23.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας σκληρά, βαριά πορτοκάλια με λεία επιφάνεια.Να είναι
φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από
παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και

φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να
καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα
επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός η ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να
μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται σύμφωνα με
τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 24.
ΠΡΑΣΣΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν
να καταναλωθούν, όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα
και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από
χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 25.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςτα ροδάκινα με σκληρή και θαμπή φλούδα που υποχωρεί υπό
ελαφριά πίεση όταν το φρούτο είναι ώριμο. Αποκλείονται τα είδη με εμφανή σημάδια από χτυπήματα,
ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες καθώς και ζημιές που προκύπτουν από παγετό που
επηρεάζουν την υφή των ροδάκινων. Να είναι φρεσκοκομμένα, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να
μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα
επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 26.
ΣΕΛΙΝΟ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςίσια, άκαμπτα κοτσάνια με χλωρά φύλλα. Αποκλείονται τα μαλακά
κοτσάνια με ξύλινη υφή. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να
καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα
παράσιτα και ασθένειες, αλλοιώσεις καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά

απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση
στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 27.
ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότηταςσκόρδα σκληρά και στεγνά με φωτεινό και λείο εξωτερικό
περίβλημα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν,
χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό.
Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 28.
ΣΤΑΦΥΛΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, που δεν διαχωρίζονται εύκολα από το τσαμπί, φρεσκοκομμένα,
χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και ζημιές καιρικές συνθήκες. Επίσης
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν
αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, την μεταφορά και διατήρηση προτείνεται από τον συμμετέχοντα
επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, η ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να
μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 29.
ΧΟΡΤΑ ΑΓΡΙΑ Η ΑΝΤΙΔΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, όσο το δυνατόν φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από
έντομα ή άλλα παράσιτα ασθένειες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές χωρίς από παγετό. Επίσης πρέπει να
είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο

κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν
αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί
της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην
φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξαρτήτου ποικιλίας. Τρόπος Συντήρησης: Αποθήκευση στο ψυγείο σε πλαστική σακούλα.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΟΜΑΔΑ 3. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
Τα είδη θα είναι Α΄ποιότητας σύμφωνα με τις αγορανομικές/υγειονομικές διατάξεις και τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
ΑΡΘΡΟ 1.
ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350 ΓΡ.
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Άρτος ολικής αλέσεως, να περιέχει το σύνολο του κόκκου του σιταριού (ενδοσπέρμιο,
πίτουρο, φύτρο), το οποίο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από πολλούς κοινούς τύπους
άρτου, συχνά είναι πιο σκούρο στο χρώμα και πυκνότερο από το ψωμί που γίνεται από αλεύρι σίτου και
να φτιάχνεται με φυσικό προζύμι. Το αλεύρι ολικής να είναι τουλάχιστον 60% επί της συνολικής
ποσότητας αλεύρου.
Να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης.
Να διατίθεται σε ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια του 350gr.
Συσκευασία: Η παράδοση του άρτου από το προμηθευτή θα γίνεται με το προϊόν συσκευασμένο σε
χάρτινες σακούλες από καθαρή χαρτομάζα, κλεισμένες, ενώ ειδικά για μερικά αρτοσκευάσματα με
χαμηλό ποσοστό υγρασίας (όπως ψωμί τοστ και λοιπά παρόμοια είδη που υπάρχουν στη μελέτη),
μπορούν να συσκευάζονται σε σακούλες από πλαστική ύλη, κλεισμένες με συνδετική μηχανή, εφόσον η
ύλη αυτή πληροί τους όρους που καθορίζονται από το Α.Χ.Σ. - Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του
Κράτους.
Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων & Ποτών, και θα
πληροί τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Προς τούτο σε εφαρμογή της απόφασης 390/93 του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τα οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας,
υποχρεωτικά έχουν το κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές, σε τρόπο ώστε να διατηρείται
καθαρό. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την μεταφορά προϊόντων
αρτοποιίας.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να έχουνυπογλυκείζουσα απαλή γεύση, χωρίς
αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές
ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η
παρασκευή όλων των ειδών πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να
είναι Α΄ ποιότητας.
Συσκευασία: Εμπορίου,κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας
θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
ΑΡΘΡΟ 3.

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ
Μον. Μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας,χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες,προσβολές από
μικροοργανισμούς, ανεπιθύμητες οσμές, και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συσκευασία: Εμπορίου , κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας
θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξειςκαι να τηρούν τα εθνικά και διεθνή
πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας
τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης.
Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία
και διακίνησή τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας
Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ).
ΑΡΘΡΟ 1.
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Ως ''άλευρο σίτου '' ή απλώς ''άλευρο'' νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της
άλεσης υγιούς σίτου που πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική
ουσία, λευκού χρώματος για όλες τις χρήσεις. Να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και χωρίς
μυρωδιές ή έντομα. Απαγορεύεται η ανάμιξή του με άλλα ειδή αλεύρων. Το προϊόν να πληροί τους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.
Συσκευασία: σε αεροστεγή χάρτινη σακούλα περιεκτικότητας 1000γρ. Επί της οποίας θα αναγράφεται ο
παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, η ημερομηνία παραγωγής- λήξης του προϊόντος, το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (συσκ. 410 γρ)
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) εντός μεταλλικών κυτίων με σύστημα εύκολου
ανοίγματος (easyopen) χωρίς την χρήση εργαλείων, καθαρό βάρος ανά κυτίο 410 γρ. με λιπαρά έως
7.5% κατά βάρος, και Σ.Υ.Α.Λ (στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους) 17,5%.Η παραγωγή του προσφερόμενου
γάλακτος δεν πρέπεινα προέρχεται από ζώα τα οποία εκτρέφονται με ζωοτροφές που χρησιμοποιούν
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον
τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της
οποίας θα αναγράφονται η ημερομηνία παράγωγης-λήξης του προϊόντος και το σύνολο των στοιχείων
που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται με οχήματα
καθαρά, απολυμασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 3.
ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ

Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: γίγαντες αποφλοιωμένοι Α΄ ποιότητας τυποποιημένες, άριστης βραστερότητας και
γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντοµωµένα από φυσικές οικολογικές ουσίες
ακίνδυνες για τον άνθρωπο και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
Συσκευασία: του εμπορίου 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, ο διαθρεπτικός πίνακας και την
ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 1000 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Οι ελιές θα είναι τύπου καλαμών, πρόσφατης παραγωγής, μαύρες μεγάλες, με φρουτώδη
γεύση να μην είναι μαλακές, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Θα είναι
σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές &Υγειονομικές
Διατάξεις.
Συσκευασία: του εμπορίου περιεκτικότητας 1 κιλό, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος
για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία
να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 5.
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με νερό,
χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. Να
έχουν τα εξής αναλυτικά στοιχεία: α) Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105οC, κατ' ανώτατο όριο
12,5% για την θερινή περίοδο και 13,5% για την χειμερινή περίοδο β) Η οξύτητα δεν επιτρέπεται να
είναι ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ γ) Η τέφρα των ζυμαρικών δεν
επιτρέπεται να είναι ανώτερη της αντίστοιχης που καθορίζεται για το σιμιγδάλι από το οποίο
παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 0,1 μονάδα. Αποκλείονται τα ζυμαρικά, που εμφανίζουν συμπτώματα
προσβολής από σκώληκες ή ακάρεα. Πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση συσκευασμένα. Να είναι
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά θα είναι διαφορετικών ειδών δική μας επιλογής (πχ: μακαρόνια
διαφόρων τύπων, κοφτό μακαρονάκι, κριθαράκι μέτριο κτλ).
Συσκευασία:Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500 γρ.κατάλληλη για τη μεταφορά και διατήρηση
του προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφεται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης,
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΜΕΛΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ (περίπου)
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: μέλι ανθέων, κωνοφόρα ή θυμάρι εξαίρετης ποιότητας. Να είναι αγνό, φυσικό,
ανεπεξέργαστο μέλι χωρίς να έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό χωρίς συντηρητικά χωρίς
αναμίξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας. Δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες ξένες
προς την σύστασή του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη ζύμωση, η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει

τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή
τη σημαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων. Κατά προτίμηση το μέλι να προέρχεται από περιοχές
που προσδίδουν στο μέλι ιδιαίτερα οργανοληπτικά και ποιητικά χαρα/κα. Να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π.
Συσκευασία: Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα ή ανοξείδωτα δοχεία του εμπορίου μέγιστης
χωρητικότητας 1 κιλού, κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος. Επίσης θα
αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, θα
αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος σε σχέση με την προέλευσή του και τον τρόπο (μέθοδο)
απόληψής του, το όνομα και η έδρα του παραγωγού ή και ο τυποποιητής του συγκεκριμένου προϊόντος, η
ένδειξη αναγνώρισης της παρτίδας, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η
συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
Ο προμηθευτής θα υποβάλλει στην τεχνική του προσφορά επί ποινή αποκλεισμού αντίγραφο
ανάλυσης από πιστοποιημένο εργαστήριο που θα έχει τις προδιαγραφές του άρθρου 67 του Κ.Τ.Π.
Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν
δείγμα του ανωτέρω είδους και σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ,
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στο πρωτόκολλο
του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας
του διαγωνισμού, η οποία θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του
διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα
δείγματα.

ΑΡΘΡΟ 7.
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Προϊόν από εκλεκτές πατάτες Α΄ ποιότητας που με κατάλληλη επεξεργασία εμφανίζονται
σε νιφάδες αφυδατωμένης πατάτας 99% χωρίς συντηρητικά και εμφανής τυχόν αλλοιώσεις.
Συσκευασία: του εμπορίου 500γρ., θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την
ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Ρεβύθια αποφλοιωμένα Α΄ ποιότητας τυποποιημένα, αρίστης βραστερότητας και γεύσης,
φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη
εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντοµωµένα από φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για
τον άνθρωπο, Τα ρεβίθια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
Συσκευασία: Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες του εμπορίου των 500γρ, θα
αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που
πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει
σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 9.
ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο

Προδιαγραφές: ρύζι «αμερικάνικου» τύπου Α΄ ποιότητας άριστης βραστερότητας και γεύσης, φετινής
σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη εμφάνιση, να
μην έχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία θραύσματα μεγέθους κατώτερου
του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βάρος, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντοµωµένα µε
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το ρύζι δεν θα
προέρχονται από µμεταλλαγμένα φυτά.
Συσκευασία: Να είναι συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες. του εμπορίου 500γρ , θα αναγράφεται
σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν
το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 10.
ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: ρύζι τύπου «Καρολίνα» λευκό κίτρινο μεσόκοκκο Α΄ ποιότητας αρίστης βραστερότητας
και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε
ομοιόμορφη εμφάνιση, να μην έχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία
θραύσματα μεγέθους κατώτερου του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βάρος, απαλλαγμένα από
ξένα σώματα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο και να πληροί
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. Το ρύζι δεν θα προέρχεται από μεταλλαγμένα φυτά.
Συσκευασία: Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες του εμπορίου 500γρ, θα αναγράφεται
σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν
το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ( ΓΛΥΚΟΣ Η ΞΙΝΟΣ) ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι Α΄ ποιότητας, γάλα και αυγά με σχήμα κοκκώδες
ακανόνιστο (γλυκός ή ξινός).
Συσκευασία: του εμπορίου των 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την
ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 12.
ΦΑΚΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: φακές αποφλοιωμένες Α΄ ποιότητας τυποποιημένες, άριστης βραστερότητας και γεύσης,
φετινής σοδειάς, ώριμες, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη
εμφάνιση, απαλλαγμένη από ξένα σώματα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για
τον άνθρωπο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Οι φακές δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
Συσκευασία: του εμπορίου 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την
ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 13.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: φασόλια ξερά μέτρια αποφλοιωμένα Ά ποιότητας τυποποιημένα αρίστης βραστερότητας
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 και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα φασόλια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα
φυτά.
Συσκευασία: του εμπορίου των 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα, και την
ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 14.
ΦΙΔΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 250 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: ζυμαρικό (ψιλός-χονδρός) πρόσφατης παραγωγής από υλικά εξαίρετης ποιότητας.
Συσκευασία: του εμπορίου των 250 γρ. κατάλληλη για τη μεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί
της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και προϊόν,
τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 16.
ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ (ΣΑΚΟΥΛΑ)
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Μαγειρικό ψιλό θαλασσινό φυσικό ιωδιούχο αλάτι, Α΄ ποιότητας, προερχόμενο από την
εξάτμιση του θαλασσινού νερού τον αλυκών λευκού χρώματος, καθαρό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95% και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά µόνο
θολερότητα. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει
πρόσθετες χρωστικές ουσίες.
Συστατικά: Ιωδιούχο κάλιο 50 ppm, σταθεροποιητής, ανθρακικό νάτριο 0,1%.
Συσκευασία: Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία περιεκτικότητας 500γρ.Επίσης θα αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 17.ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Σκόνη αραβοσίτου (επιδόρπιο) Α΄ ποιότητας, µε άρωμα βανίλια, βιομηχανικά
καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, απαλλαγμένη από φύτρο και φλοιούς. Να πληροί
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
διατάξεις.
Συσκευασία: να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 160γρ., επί της οποίας θα αναγράφεται ο
παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας, οδηγίες χρήσης –
παρασκευήςκαι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 19.
ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 Χ1,5ΓΡ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Ουσία που παράγεται από εκχύλισμα φυσικής βανίλιας σε σκόνη.
Συσκευασία: του εμπορίου 5Χ1,5γρ., θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 20.
ΔΑΦΝΗ (ΣΥΣΚ. 25 ΓΡ)
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Αποξηραμένα φύλλα δάφνης όχι τεμαχισμένη 100% φυσικό προϊόν. Φύλλα Δάφνης
χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα φύλλα του δένδρου LaurusNobilis L, τα οποία πρέπει να είναι
απαλλαγμένα φύλλων δαφνoκέρασoυ (PrunusLaurocerasus L), και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από
10%, τέφρα όχι πάνω από 6% .Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις.
Συσκευασία: του εμπορίου βάζο περιεκτικότητας 25gr προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός
ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει
σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 22.
ΔΥΟΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ 15 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Δυόσμος ξερός σε φύλλα ή τριμμένος 100% φυσικό προϊόν χωρίς αναμίξεις διαφόρων
αρτυμάτων.
Συσκευασία: του εμπορίου περιεκτικότητας 15γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος
για την κυκλοφορία του, και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα
ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 23.
ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1000 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική εξαίρετης ποιότητας προερχόμενη από ζαχαρότευτλα. Να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Συσκευασία: του εμπορίου χάρτινη του ενός (1) κιλού, κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του
προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν, το διαθρεπτικό πίνακα, την ημερομηνία παραγωγής, το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς
πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 24.
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: λάδι από σπόρους του φυτού Ηλίανθου (Helianthusannuus L) Α΄ ποιότητας, διαυγές, με
ξανθωπό χρώμα και ελαφρά γεύση χωρίς χρωματικές αλλοιώσεις και προσμίξεις άλλων ελαίων.

Συσκευασία: του εμπορίου 1 λίτρου, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την
ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 25.
ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚ. 1.000 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Κακάο σε σκόνη κατάλληλη για παρασκευή ροφήματος.
Συσκευασία: σε συσκευασία αεροστεγώς κλεισμένη περιεκτικότητας 1.000γρ. προϊόντος, θα
αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που
πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη
φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
Τρόπος Συντήρησης: σε καθαρό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 26.
ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Κανέλα τριμμένη «μπαχαρικό» 100% φυσικό προϊόν χρώματος καστανό ανοιχτό έως
καφεκίτρινο χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά.
Συσκευασία: του εμπορίου περιεκτικότητας 50γρ. προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός ο
υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να
µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 27.
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Αλεσμένος και καβουρδισμένος, φυσικό προϊόν σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την
προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές
απαλλαγμένος από ξένες ύλες.
Συσκευασία: σε αεροστεγή σακούλα μεικτού βάρους ενός 1 κιλού, κατάλληλη για τη μεταφορά και
συντήρηση του προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία
πιστοποιούν τον παραγωγό, το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία
να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 28.
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 200ΓΡ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Καφές «ελληνικός» καβουρδισμένος, αλεσμένος, συσκευασμένος, φυσικός,
παραδοσιακός.
Συσκευασία: σε αεροστεγή σακούλα χωρητικότητας 200γρ, κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση
του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 29.
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ

Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: αλεσμένος καβουρδισμένος καφές φίλτρου Α΄ ποιότητας.
Συσκευασία: σε συσκευασία του εμπορίου από πλαστικό η χάρτινο φιλμ μεικτού βάρους ενός 1 κιλού, θα
αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που
πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη
φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 30.
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 2.650 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές:Κομπόστα (ροδάκινο, βερίκοκο) αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλο
λευκοσίδηρο σφραγισμένο δοχείο περιεκτικότητας περίπου 2.650 γρ. προϊόντος.
Συσκευασία: επί της οποίας να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την
ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 31.
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣ/ΣΙΑ 200 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Άμυλο από καλαμπόκι αρίστης ποιότητας όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο χωρίς
μυρωδιές ή έντομα.
Συσκευασία: του εμπορίου χάρτινη περιεκτικότητας έως 200γρ προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο
παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν,
τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 32.
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Η μαργαρίνη τύπου soft θα είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, εμπλουτισμένη
με βιταμίνες Α και D, κατάλληλη για άλειμμα για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Χωρίς
συντηρητικά, με περιεκτικότητα σε trans λιπαρά που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών
λιπιδίων και να περιέχει εξαιρετικό (χωρίς υδρογονωμένο) παρθένο ελαιόλαδο. Να πληρούν τους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις για
της λιπαρές ύλες επάλειψης.
Συσκευασία: Θα διατίθεται υπό ψύξη σε κεσέ εμπορίου των 500γρ κατάλληλη για τη μεταφορά και
διατήρηση του προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία
πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, τον διαθετικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η
συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 33.
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 4Χ30 ΓΡ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Σκόνη ψησίματος που χρησιμοποιείται για την αύξηση του όγκου και την ελάφρυνση
στην υφή των ψημένων προϊόντων.
Συσκευασία: του εμπορίου σε σακουλάκια 4Χ30γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος
για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα
και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 35.
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΤΖΙ ΣΥΣΚ 2 ΚΙΛΩΝ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές:Διαλεχτό σπυρωτό ρύζι Α΄ ποιότητας με πλούσια φρέσκα μυρωδικά και τρυφερά
αμπελόφυλλα.
Συσκευασία: μεταλλικά κατάλληλα δοχεία του εμπορίου 2 κιλών, θα αναγράφεται σε αυτή ο
παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν,
τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 36.
ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση σε ποσοστό 28-30% του
σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών πλούσιος,
πυκνός χωρίς σπόρους- φλοιό, με ελάχιστο αλάτι χωρίς προσθήκη συντηρητικών και να πληροί τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.
Συσκευασία: Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε κατάλληλα δοχεία του εμπορίου των 410γρ.,το
άνοιγα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. Θα αναγράφεται επί της συσκευασίας ο παραγωγός, ο
υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον
διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 37.
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΑ 400-500 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: είναι το προϊόν που αποτελείται από αποφλοιωμένες ψιλοκομμένες τομάτες σε χυμό
τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες χωρίς συντηρητικά με ελάχιστο αλάτι και
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Συσκευασία: Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε μεταλλικά κατάλληλα δοχεία του εμπορίου 400500γρ, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι, με πλαστικό καπάκι για μεγαλύτερη διάρκεια
συντήρησης μετά το άνοιγμα. Θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία
του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία
λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 38.
ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 400ML
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές:Το ξύδι να προέρχεται από κρασί έως 6 βαθμών και να µην είναι αναπλήρωμα ξυδιού. Να
προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα να είναι
τουλάχιστον 6% με οξικό οξύ και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Συσκευασία: του εμπορίου σε πλαστική φιάλη περιεκτικότητας 400ml θα αναγράφεται σε αυτή ο
παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν
και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται
στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 39.

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: πιπέρι μαύρο τριμμένο «μπαχαρικό» 100% φυσικό προϊόν χωρίς αναμίξεις άλλων τύπων
πιπεριού και συντηρητικών.
Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου 50γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την
ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 40.
ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 80 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Ρίγανη (άρτυμα) αποξηραμένη τριμμένη 100% φυσικό προϊόν. Ρίγανη ή (Origanum)
χαρακτηρίζεται τα αποξεραμένα άνθη και φύλλα του είδους OriganumVulgare L, που πρέπει να είναι
απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων φυτών και να περιέχει υγρασία όχι πάνω από 15%.
Συσκευασία: του εμπορίου 80γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης. Η
συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 41.
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 750 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Εκχύλισμα καφέ υπό μορφή σκόνης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα.
Συσκευασία: Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε μεταλλικό αεροστεγές δοχείο του εμπορίου
καθαρού βάρους 750gr, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το
σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η
συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 42.
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: πράσινο τσάι του βουνού χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων και συντηρητικά. Θα
είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Συσκευασία: του εμπορίου 50γρ. θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία
του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να
µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 43.
ΤΣΑΪ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1Χ50 ΦΑΚ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: τσάι σε ατομικά φακελάκια χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων και συντηρητικά. Θα
είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Συσκευασία: του εμπορίου 50 φακ. συσκευασμένο, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος
για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης.
Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 44.
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1Χ40 ΤΜΧ

Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: χάρτινα φίλτρα για καφέ φίλτρου.
Συσκευασία: του εμπορίου 40τμχ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν. Η συσκευασία να µη φέρει
σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 45.
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 510 ΓΡ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: φρυγανιές σίτου Α΄ ποιότητας κλασικές τυποποιημένες ολόκληρες όχι σπασμένες.
Συσκευασία: του εμπορίου των 510γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα, και την
ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 46. ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: από ταχίνι (πολτό από σησάμι) γεύση κακάου, σε συνδυασμό με σιρόπιζάχαρης ή μέλι ή
πετιμέζι.
Συσκευασία: του εμπορίου των 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την
ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 47.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΦΑΚ.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: χαμομήλι 100% φυσικό προϊόν χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων.
Συσκευασία: του εμπορίου των 50 φακ. θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης του. Η
συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 48.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375 ΓΡ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Τα Δημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως, σε συσκευασία των 375gr από υλικά
εξαιρετικής ποιότητας βιολογικής καλλιέργειας και να διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο
Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
Δε θα περιέχουν χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης, β)
σύνθεση του προϊόντος, γ) περιεκτικότητα σε βιταμίνες.
Συσκευασία: σε αεροστεγή συσκευασία του εμπορίου των 375γρ. ανά τεμάχιο, την συσκευασία θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, η προέλευση, ο διαθρεπτικός οδηγός καθώς και όλα τα στοιχεία που
θα πιστοποιούν ότι το προϊόν είναι βιολογικό. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν
δείγμα του ανωτέρω είδους και σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ,
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στο πρωτόκολλο
του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας
του διαγωνισμού, η οποία θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του

διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα
δείγματα.

ΟΜΑΔΑ 5. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξειςκαι να τηρούν τα εθνικά και διεθνή
πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας
τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης.
Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία
και διακίνησή τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας
Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ).
Τα είδη να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και χωρίς την ύπαρξη αίματος. Η παραληφθείσα ποσότητά
του κρέατος θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου και όχι από κομμάτια κρέατος διαφόρων ζώων. Τα είδη θα
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κρέατος όπου θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου
(χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής). Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας.
Όλα τα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΠΑΛΑ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ
Μονάδα μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: νωπό χοιρινό κρέας από σπάλα αυτοτελές τεμάχιο A΄ ποιότητας κατηγορίας διάπλασης
U2(50-55%).Απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., ροζ χρώματος, χωρίς να αναδίδουν
δυσάρεστες οσμές και χωρίς την ύπαρξη αίματος. 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 τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Το κρέας θα
συνοδεύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Επίσης στα δελτία αποστολής
θα αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας το κρέας.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. Θα αναγράφεται
η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, και οδηγίες συντήρησης. Τα αναγραφόμενα στην
συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Χώρα - τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν
την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΝΩΠΟ ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι από νωπό κρέας νεαρού αρνιού γάλακτος Α΄ ποιότητας, το οποίο να βρίσκεται
σε καλή κατάσταση, χωρίς παράξενη οσμή και αίματα. Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6
ημέρες, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού
υγειονομικού ελέγχου. Θα πρέπει να προέρχονται από υγιή ζώα και η ηλικία του να μην υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία
ανώτερη των 4-6 ΟC, οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 και μικρότερη του 4, αλλοίωση του χρώματος,
της οσμής, και της σύστασης. Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία.

Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριο του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές
υπηρεσίες. Επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Ά ποιότητας το κρέας.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. Θα αναγράφεται
η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, ο διαθρεπτικός πίνακας και οδηγίες συντήρησης
του προϊόντος. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Χώρα - τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν
την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.

ΑΡΘΡΟ 5.
ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 65% Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Το κοτόπουλο θα είναι νωπό Α΄ ποιότητας τύπου 65% τρυφερό εύσαρκο με δέρμα λείο μαλακό, να έχει υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένο χωρίς κεφάλι, τα πόδια να είναι
κομμένα 1 εκ. πάνω από τους αστραγάλους, βάρος ανά τεμάχιο 1,5 έως 1,8 κιλά, να είναι απαλλαγμένο
από τα όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρό χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία, να είναι
απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα κόκκαλα,
χωρίς μώλωπες, να υπάρχει ένα ελαφρύ στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο
6) να προέρχονται από πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία, και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα
θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Ο προμηθευτής θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ)
για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και
διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι
παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθή λειτουργίας συστήματος HACCP
του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται
ότι είναι Α΄ ποιότητας το κρέας.
Συσκευασία: Η συσκευασία γίνεται σε δίσκους από χαρτοπολτό η άλλο υλικό και επικάλυψη από κάποια
διαφανή πλαστική μεμβράνη. Η συσκευασία θα γίνεται ανά τεμάχιο. Θα αναγράφεται η ημερομηνία
συσκευασίας, λήξης του προϊόντος, ο διαθρεπτικός πίνακας και οδηγίες συντήρησης. Τα αναγραφόμενα
στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Χώρα - τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν
την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Τα μπούτια κοτόπουλου θα είναι πρώτης ποιότητας, ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα
ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία, χωρίς δυσάρεστη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες
είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης
κατάψυξης. Τα εν λόγω χορηγούμενα μπούτια κοτόπουλου θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο

που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την
σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Κάθε
παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Ο
προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP
(αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων
ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθή λειτουργίας
συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Επίσης στα δελτία
αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας το κρέας.
Συσκευασία: η συσκευασία γίνεται σε δίσκους από χαρτοπολτό η άλλο υλικό και επικάλυψη από κάποια
διαφανή πλαστική μεμβράνη. Θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, ο
διαθρεπτικός πίνακας και οδηγίες συντήρησης του προϊόντος. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα
πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Χώρα - τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν
την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.

ΑΡΘΡΟ 7.
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΒΑΡΟΥΣ 55-63 ΓΡ MEDIUM
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α' κατηγορίας με τις απαραίτητες
σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, βάρους 55-63 γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους
θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ ' εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής.
Συσκευασία: Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, με
ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Ά,
ημερομηνία παραγωγή και λήξης). Στην συσκευασία θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν. Τα φρέσκα αυγά διατηρούνται στο ψυγείο περίπου 4 εβδομάδων η μέχρι την
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Χώρα - τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν
την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΝΤΙΚΙ-ΣΠΑΛΑ
Μονάδα μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Να είναι από νωπό κρέας νεαρού μόσχου (ποντίκι-σπάλα) κόκκινου χρώματος, Α΄
ποιότητας, απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., δεν θα πρέπει να αναδύουν έντονες οσμές και
χωρίς την ύπαρξη αίματος. 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 τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Το κρέας θα προέρχεται
από μικρά, υγιή ζώα και η ηλικία τους δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Το κρέας κατά τον
χρόνο παράδοσης του δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 ΟC, οξύτητα (PH)

μεγαλύτερη του 5,8 και μικρότερη του 4, χωρίς αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της
σύστασης.Επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας το κρέας.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. Θα αναγράφεται
η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, και οδηγίες συντήρησης. Τα αναγραφόμενα στην
συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται
υποχρεωτικά με όχημα-ψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Χώρα - τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν
την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.
ΑΡΘΡΟ 9.
ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΝΤΙΚΙ-ΣΠΑΛΑ
Μονάδα μέτρησης: Κιλό
Προδιαγραφές: Από νωπό κρέας μόσχου (ποντίκι-σπάλα) Α΄ ποιότητας άνευ οστού διπλοαλεσμένος,
προερχόμενος από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία
σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαγορεύεται η
παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές
αφαίμαξης, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Θα
συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο
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).Στο συσκευασμένο κιμά επιτρέπεται η ύπαρξη λίπους μέχρι 20%.Επίσης στα
δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας ο κιμάς.
Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. Θα αναγράφεται
η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, και οδηγίες συντήρησης. Τα αναγραφόμενα στην
συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Χώρα - τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν
την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.

ΟΜΑΔΑ 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν για όλα τα είδη επάνω στη συσκευασία ότι
θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκο-κατεψυγμένα και κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το
70% του αρχικού τους βάρους Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται
η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών λαχανικών τα οποία έχουν υπολείµµατα φυτοφαρμάκων,
ραδιενεργά κατάλοιπα και να µην είναι μεταλλαγμένα.
Όλα τα είδη πρέπει να είναισύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις
ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξειςκαι να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας.
Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή
ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να
φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην
Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός
του ΓΧΚ).

ΑΡΘΡΟ 1.
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, με ζωηρό και φυσικό χρώμα να µην εμφανίζουν αλλοίωση στη
σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆ιατάξεις. Να είναι στο κατάλληλο
στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη,
φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ξένες ύλες. Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α΄
ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής.
Συσκευασία: του εμπορίου 1 κιλού, κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, επί της οποίας θα
αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας,
η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με όχημα-ψυγείο σε θερμοκρασίες -18οC καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα
με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΑΡΑΚΑΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι A΄ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να µην εμφανίζουν αλλοίωση
στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆ιατάξεις. Να είναι στο
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν
ισομεγέθη, φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ξένες ύλες. Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται
ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής.
Συσκευασία: του εμπορίου 1 κιλού, κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, επί της οποίας θα
αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας,
η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημα-ψυγείο σε
θερμοκρασίες -18οC καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να μην εμφανίζουν αλλοίωση
στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να
καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ζιζάνια. Στα
συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. Αποκλειόμενη
απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας.
Συσκευασία: του 1 κιλού, προτείνεται από τον συμμετέχοντα κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και
διατήρηση. Επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία

του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει
σχίσματα η ελαττώματα.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημα-ψυγείο σε
θερμοκρασίες -18οC καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 5.
ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να μην εμφανίζουν αλλοίωση
στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικά
Τροφίμων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να
καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ζιζάνια. Στα
συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. Αποκλειόμενη
απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας.
Συσκευασία: του 1 κιλού, προτείνεται από τον συμμετέχοντα κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και
διατήρηση. Επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία
του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει
σχίσματα η ελαττώματα.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημα-ψυγείο σε
θερμοκρασίες -18οC καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Να είναι Α΄ ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να μην εμφανίζουν αλλοίωση
στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικά
Τροφίμων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν
άμεσα. Αποκλειόμενη απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας.
Συσκευασία: του 1 κιλού, προτείνεται από τον συμμετέχοντα κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και
διατήρηση. Επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία
του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει
σχίσματα η ελαττώματα.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημα ψυγείο σε
θερμοκρασίες -18οC καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα. σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΟΜΑΔΑ 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν για όλα τα είδη επάνω στη συσκευασία ότι
θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκο-κατεψυγμένα και κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το
70% του αρχικού τους βάρους σύμφωνα με τις αγορανομικές - υγειονομικές διατάξεις και τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης.

Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών τροφίμων τα οποία έχουν ραδιενεργά
κατάλοιπα και να είναι μεταλλαγμένα.
Όλα τα είδη πρέπει να είναισύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις
ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξειςκαι να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας.
Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή
ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να
φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην
Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός
του ΓΧΚ).
ΑΡΘΡΟ 1.
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ 250-300 ΓΡΑΜΜ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: βακαλάος ακέφαλος 250-300 γρ., καθαρισμένο (απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα
λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά), κατεψυγμένο ΄Α ποιότητας καλά διατηρημένο, χωρίς αλλοιώσεις
στην όψη στην οσμή ή στο χρώμα και θα παραδίδεται κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF). Κατά την
απόψυξη θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 70-75% του αρχικού του βάρους. Ο κατεψυγμένος
βακαλάος θα συνοδεύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδεται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές, κοινοτικές διατάξεις και του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
Συσκευασία: του 1 κιλού συσκευασμένα σε συσκευασία πλαστικό φύλλο με τις απαραίτητες ενδείξεις
στα ελληνικά (ημ. Κατάψυξης, ημ. Λήξης, χώρα προέλευσης αρ. Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση
τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση
κατάψυξης. Θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με
τις απαιτήσεις του ιδρύματος.
Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα
πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με όχημα-ψυγείο σε θερμοκρασίες -18οC καθαρά, απολυμασμένα, µε
καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΟΜΑΔΑ 8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Όλα τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις
ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα
ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για
αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται
επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή
τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και
ο αριθμός του ΓΧΚ).
ΑΡΘΡΟ 1.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο βαθμός
οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5 του οποίου η ελεύθερη οξύτητα,
εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο1gr ανά100gr(οξύτητα 0-1%) και του οποίου τα λοιπά
χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Θα αναγράφεται και
στην συσκευασία ότι είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Οι φυσικές και χημικές σταθερές του
ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων. Ο προμηθευτής

θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-92000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να
προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Συσκευασία: 5 λίτρων κατά προτίμηση σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος ή άλλο
εγκεκριμένο υλικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα
αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός
παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης. Να προέρχεται από τυποποιητήρια που να παρέχουν βεβαίωση ότι
εφαρμόζεται το σύστημα HACCP (Φ.Ε.Κ 1129 ΄Β/4.10.2000 και Ε.Ε δελτίο ΕΕ 4/2003 1.4.52). Επίσης
να αναγράφεται και ο διαθρεπτικός πίνακας. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο βαθμός
οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5 του οποίου η ελεύθερη οξύτητα,
εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο1gr ανά100gr(οξύτητα 0-1%) και του οποίου τα λοιπά
χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Θα αναγράφεται και
στην συσκευασία ότι είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Οι φυσικές και χημικές σταθερές του
ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου. Ο προμηθευτής
θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-92000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να
προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Συσκευασία: 1 λίτρου κατά προτίμηση σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος ή άλλο
εγκεκριμένο υλικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα
αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός
παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης. Να προέρχεται από τυποποιητήρια που να παρέχουν βεβαίωση ότι
εφαρμόζεται το σύστημα HACCP (Φ.Ε.Κ 1129 ΄Β/4.10.2000 και Ε.Ε δελτίο ΕΕ 4/2003 1.4.52). Επίσης
να αναγράφεται και ο διαθρεπτικός πίνακας. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΟΜΑΔΑ 9. ΠΟΤΑ
Όλα τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις
ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα
ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για
αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται
επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή
τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και
ο αριθμός του ΓΧΚ).

ΑΡΘΡΟ 1.
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0,5L.
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές: Επιτραπέζιο νερό αναγνωρισμένο από το κράτος ως νερό εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό.
Να αναγράφεται στη φιάλη: ο αριθμός έγκρισης, η ημερομηνία λήξεως, το PH, η αγωγιμότητα, η πηγή
υδροληψίας, η εμφιάλωση, η ολική σκληρότητα, τα ανιόντα, τα κατιόντα. Να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 149 του Κ.Τ.Π.
Συσκευασία: σε πλαστικό μπουκάλι των 0,5L. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα.
Τρόπος Συντήρησης: σε συνθήκες περιβάλλοντος το χειμώνα και το καλοκαίρι στο ψυγείο.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ
Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο
Προδιαγραφές:100% φυσικός χυμός από διάφορα φρούτα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και
επιπρόσθετης ζάχαρης. 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
χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία 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 στο
άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Συσκευασία: σε συσκευασία TetraPak 1 λίτρου, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για
την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και
την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ (ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ) 250 ml
Μον. Μέτρησης: Φιάλη
Προδιαγραφές: Αλκοολούχο ποτό τύπου «ΚΟΝΙΑΚ- ΛΙΚΕΡ» να είναι απόσταγμα κατά προσέγγιση 50%
αλκοολικής ζυμώσεως,να περιέχει αρωματικές ουσίες, να μην περιέχει χρωστικές ουσίες σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 2%, να παρασκευάζεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. (προδιαγραφές και όροι
παραγωγής αλκοολούχων ποτών),η ετικέτα και τα συστατικά στοιχεία παρασκευής του να έχουν
κατατεθεί στην αρμόδια χημική υπηρεσία
Συσκευασία: εμπορίου φιάλη 250ml, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την
κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν.

Θεωρήθηκε,
Ηλιούπολη, 2/12/2019

-

Η Συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Διαμάντω Χατζηβασιλείου

Λεωνίδας Γκούμας

