
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Περιβάλλον της σύμβασης και συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας της οργάνωσης 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ είναι ένας κοινωνικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 
1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. (στο εξής: ο φορέας ή η αναθέτουσα οργάνωση ή αναθέτουσα αρχή) προκηρύσσει 
συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή (άνευ Φ.Π.Α.) ανά 
τμήμα, με ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και σε σφραγισμένους φακέλους, 
για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις δομές 
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου 
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αναθέτουσα Οργάνωση  
Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», με ΑΦΜ 090359304, που 
εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 81100. 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  
Η Αναθέτουσα Οργάνωση.  

Αρμόδιοι Υπηρεσίας Διενέργειας  
Οι κυρίες Ρόκου Ι., Καραμανώλη Δ., Χατζηλάμπρου Β., οι οποίες παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό 
πληροφορίες [τηλέφωνο επικοινωνίας +30 22510 45577 (εσωτ.4) και +30 22510 22873 και +30 22510 22562, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00]. 

Διακήρυξη  
Η παρούσα διακήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και πιο 
συγκεκριμένα 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΑΙΤΗΣΗ 

 
Ανάδοχος  
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα οργάνωση, σύμφωνα με τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 
 
Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα- 
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που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον 
προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 
από όλα τα μέλη της ένωσης.  
 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  
Το συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση 
των προσφορών και έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
 
Επιτροπή Ενστάσεων  
Το συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που είναι αρμόδιο για την παραλαβή και αξιολόγηση των 
ενστάσεων και των προσφυγών και έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
Συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, που έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 
σύμβασης από τον ανάδοχο και την παραλαβή των παραδοτέων της προμήθειας. 
 
Έργο  
«Ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας για τις ανάγκες των 
φιλοξενουμένων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.». 
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον 
ανάδοχο.  
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων (οικονομικός φορέας) συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα οργάνωση. 
 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα οργάνωση ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης 
προμήθειας. 
 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης.  
 
Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
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ΜΕΡΟΣ Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Ο σκοπός του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την  προμήθεια τροφίμων 
νωπών και μακράς διάρκειας για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την 
υλοποίηση του έργου Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ», 
η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» ("Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in 
Greece") και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Μετανάστευσης και Ασύλου (Α/Α Πρόσκλησης 5025), με συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης 
Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της αναθέτουσας αρχής μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της 
οργάνωσης http://iliaktida-amea.gr/  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας για τις ανάγκες των 
φιλοξενουμένων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της 4ης 
Τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία 
Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο 
της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» 
("Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in Greece") και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Α/Α 
Πρόσκλησης 5025), με συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα τμήματα, τα είδη, όπως και οι εκτιμώμενες ποσότητες του κάθε είδους, αναφέρονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

15884000-8 ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες)      

15884000-8 1 Φρουτόκρεμα ΚΙΛΟ 40 

15884000-8 2 Μπισκοτόκρεμα ΚΙΛΟ 50 

15884000-8 3 Φαρίν λακτέ ΚΙΛΟ 20 

15612220-9 4 Ρυζάλευρο / βανίλια ρυζάλευρο ΚΙΛΟ 20 

15884000-8 5 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.1 ΚΙΛΟ 20 

15884000-8 6 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.2 ΚΙΛΟ 60 

15884000-8 7 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.3 ΚΙΛΟ 20 

15884000-8 8 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.4 ΚΙΛΟ 1 

http://iliaktida-amea.gr/
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15884000-8 9 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας βιολογικό ΚΙΛΟ 1 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)      

03212220-8 1 Φασόλια μέτρια (σακί) ΚΙΛΟ 900 

03212211-2 2 Φακή ψιλή (σακί) ΚΙΛΟ 900 

03212212-9 3 Ρεβίθια (σακί) ΚΙΛΟ 700 

03211300-6 4 Ρύζι κίτρινο (Α' ποιότητας) ΚΙΛΟ 3500 

03211300-6 5 Ρύζι λευκό (Α' ποιότητας) ΚΙΛΟ 50 

03211300-6 6 Ρύζι μπασμάτι ΚΙΛΟ 50 

15600000-4 7 Πλιγούρι ΚΙΛΟ 100 

03212220-8 8 Φασόλια γίγαντες (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 30 

03212220-8 9 Φάβα πράσινη συσκευασμένη (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 25 

03212220-8 10 Φάβα κίτρινη συσκευασμένη (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 25 

03212220-8 11 Φασόλια μαυρομάτικα (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 5 

15851100-9 12 Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο 6 ΚΙΛΟ 1200 

15851100-9 13 Μακαρόνι Κοφτό ΚΙΛΟ 1 

15851100-9 14 Μακαρόνι Κριθαράκι (μέτριο) ΚΙΛΟ 240 

15851100-9 15 Μακαρόνι Τρυπητό (για παστίτσιο) Νο 2 ΚΙΛΟ 60 

15851100-9 16 Μακαρόνι Βίδες ΚΙΛΟ 300 

15851100-9 17 Μακαρόνι Πένες ΚΙΛΟ 300 

15851100-9 18 Μακαρόνι Φιδές ψιλός ΚΙΛΟ 60 

15812100-4 ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής)    

15511600-9 1 Συμπυκνωμένο Γάλα ΚΙΛΟ 400 

15511600-9 2 Συμπυκνωμένο Γάλα, άνω των 6 μηνών ΚΙΛΟ 5 

15511600-9 3 Ρόφημα γάλακτος, άνω των 2 ετών ΚΙΛΟ 5 

15612190-9 4 Αλεύρι αυτοδιογκούμενο (αλεύρι που φουσκώνει μόνο του/ τύπου φαρίνα) ΚΙΛΟ 500 

15612210-6 5 Αλεύρι καλαμποκιού ΚΙΛΟ 100 

15800000-6 6 Άμυλο αραβοσίτου (Κορν Φλάουρ) ΚΙΛΟ 25 

15612150-7 7 Αλεύρι για τσουρέκι ΚΙΛΟ 30 

15612130-1 8 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) ΚΙΛΟ 1000 

15625000-5 9 Σιμιγδάλι ψιλό  ΚΙΛΟ 50 

15625000-5 10 Σιμιγδάλι χονδρό ΚΙΛΟ 50 

15800000-6 11 Σιρόπι με άρωμα μελιού (Υποκατάστατο μελιού) ΚΙΛΟ 150 

15511210-8 12 Γάλα μακράς διάρκειας ΤΕΜΑΧΙΟ 12000 

15898000-9 13 Μαγιά ξηρή (φακελάκι) ΚΙΛΟ 8 

15800000-6 14 Σκόνη Αρτοποιίας - Μπέικιν Πάουντερ (φακελάκι) ΚΙΛΟ 13 

15800000-6 15 Μαγειρική Σόδα ΚΙΛΟ 60 

15800000-6 16 Μίγμα για κρέμα ζαχαροπλαστικής (με γεύση βανίλια και σοκολάτα) ΚΙΛΟ 40 

15512900-9 17 Υποκατάστατο κρέμας σαντιγί (σε κουτί) ΚΙΛΟ 200 

15500000-3 18 Γάλα ζαχαρούχο συμπυκνωμένο ΚΙΛΟ 200 

15831000-2 19 Ζάχαρη Άχνη ΚΙΛΟ 40 

15831000-2 20 Ζάχαρη Κρυσταλλική ΚΙΛΟ 2500 
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15800000-6 21 
Έτοιμο μίγμα για κρέμα με βάση το άμυλο καλαμποκιού (τύπου Άνθος αραβοσίτου, με γεύση 
βανίλια και σοκολάτα) 

ΚΙΛΟ 20 

15332240-8 22 Σκόνη παρασκευής ζελέ (όλες οι γεύσεις) ΚΙΛΟ 10 

15332200-6 23 Μαρμελάδες (όλα τα φρούτα, ενδεικτικά ροδάκινο, φράουλα, κ.α.) ΚΙΛΟ 500 

15332261-1 24 Φυστικοβούτυρο  ΚΙΛΟ 20 

15431200-0 25 Ταχίνι (πολτός σουσαμιού) ΚΙΛΟ 25 

15842100-3 26 Κουβερτούρα (72% κακάο) ΚΙΛΟ 40 

15842310-8 27 Κεράσι γλυκό του κουταλιού ΚΙΛΟ 5 

15620000-0 28 Χωνάκι παγωτού, από βάφλα ΤΕΜΑΧΙΟ 7200 

15860000-4 ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και Καφέδες)    

15861000-1 1 Καφές Ελληνικός ΚΙΛΟ 40 

15861000-1 2 Καφές φίλτρου ΚΙΛΟ 1 

15861200-3 3 Νες Καφέ (Χωρίς καφεΐνη - Decaffeinated) ΚΙΛΟ 40 

15841000-5 4 Κακάο σκόνη ΚΙΛΟ 50 

15840000-8 5 Σοκολάτα ρόφημα ΚΙΛΟ 20 

15865000-9 6 Χαμομήλι (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 10 

15865000-9 7 Χαμομήλι (φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

15865000-9 8 Τήλιο (φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

15864100-3 9 Πράσινο Τσάι (φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

15864100-3 10 Τσάι μαύρο (φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΟ 800 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 5 (Μακράς Διαρκείας - Συσκευασμένα Τρόφιμα)    

15411110-6 1 Ελαιόλαδο ΛΙΤΡΑ 10 

15871273-8 2 Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου) ΚΙΛΟ 1000 

15871273-8 3 Μαγιονέζα (φυγείου) ΚΙΛΟ 5 

15871250-1 4 Μουστάρδα ΚΙΛΟ 160 

15871230-5 5 Κέτσαπ ΚΙΛΟ 300 

15872400-5 6 Αλάτι (ψιλό) ΚΙΛΟ 500 

15331430-0 7 Μανιτάρια κονσέρβα ΚΙΛΟ 2 

15871279-0 8 Τουρσί (ανάμεικτο) ΚΙΛΟ 120 

15871279-0 9 Τουρσί (αγγουράκι) ΚΙΛΟ 20 

03222400-7 10 Ελιές πράσινες / μαύρες, τύπου Καλαμών ΚΙΛΟ 30 

15331428-3 11 Ντοματάκι κονκασέ ΚΙΛΟ 600 

15331428-3 12 Ντοματάκι κονκασέ ΚΙΛΟ 500 

15331427-6 13 Τοματοπολτός ΚΙΛΟ 500 

15331427-6 14 Τοματοπολτός ΚΙΛΟ 400 

15241400-3 15 Τόνος κονσέρβα σε λάδι ΚΙΛΟ 1 

15241400-3 16 Τόνος κονσέρβα σε λάδι ΚΙΛΟ 200 

15241400-3 17 Τόνος κονσέρβα σε νερό ΚΙΛΟ 1 

15241400-3 18 Τόνος κονσέρβα σε νερό ΚΙΛΟ 200 

15331400-1 19 Ντολμαδάκι γιαλατζί (κονσέρβα) ΚΙΛΟ 2 

15891610-9 20 Ζωμός λαχανικών, σε κύβο, συμπυκνωμένος ΚΙΛΟ 40 
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15891610-9 21 Ζωμός κότας, σε κύβο, συμπυκνωμένος ΚΙΛΟ 40 

15891610-9 22 Ζωμός βοδινού, σε κύβο, συμπυκνωμένος ΚΙΛΟ 40 

15332400-8 23 Κομπόστα ανανάς σε φέτες (κονσέρβα) ΚΙΛΟ 10 

15800000-6 24 Χυμός Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιού) ΛΙΤΡΑ 900 

15871100-5 25 Ξίδι ΛΙΤΡΑ 800 

15871100-5 26 Ξίδι ΛΙΤΡΑ 20 

15411100-3 27 Ηλιέλαιο ΛΙΤΡΑ 20 

15411100-3 28 Ηλιέλαιο ΛΙΤΡΑ 5500 

15813000-0 ΤΜΗΜΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Πρωινού)      

15811300-9 1 Κρουασάν με γέμιση κρέμας κακάο με φουντούκι ή με γέμιση σοκολάτα ΚΙΛΟ 2600 

15811300-9 2 Κρουασάν διάφορες γεύσεις ΚΙΛΟ 1 

15820000-2 3 Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας ή βανίλιας ΚΙΛΟ 40 

15820000-2 4 Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας ή βανίλιας ΚΙΛΟ 90 

15820000-2 5 Μπισκότα τύπου Petit-Beurre (πτι-μπερ) ΚΙΛΟ 800 

15820000-2 6 Πραλίνα φουντουκιού   ΚΙΛΟ 10 

15820000-2 7 Πραλίνα φουντουκιού ΚΙΛΟ 1200 

15820000-2 8 Σοκοφρέτες  ΚΙΛΟ 20 

15312300-1 9 Πατατάκια ΚΙΛΟ 20 

15312300-1 10 Πατατάκια ΚΙΛΟ 50 

15821100-0 11 Αλμυρά μπισκότα (κρακεράκια) ΚΙΛΟ 40 

03211900-2 12 Παστέλι ΚΙΛΟ 10 

15813000-0 13 Μπάρα δημητριακών ΚΙΛΟ 40 

03211000-3 14 Δημητριακά  τύπου corn flakes (απλά) ΚΙΛΟ 40 

03211000-3 15 Δημητριακά τύπου corn flakes (με σοκολάτα) ΚΙΛΟ 150 

15615000-2 16 Νιφάδες βρώμης (τύπου Quaker) ΚΙΛΟ 20 

03140000-4 ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)      

15131000-5 1 Πάριζα ΚΙΛΟ 50 

15131000-5 2 Γαλοπούλα καπνιστή (σε φέτες) ΚΙΛΟ 1200 

15540000-5 3 Gouda σε φέτες ΚΙΛΟ 1000 

15543000-6 4 Gouda τριμμένο συσκευασμένο ΚΙΛΟ 600 

15542300-2 5 Τυρί «φέτα  ΠΟΠ» ΚΙΛΟ 400 

15551300-8 6 Έδεσμα (Μη γαλακτοκομικό προϊόν) ΚΙΛΟ 2500 

15551300-8 7 Επιδόρπιο γιαουρτιού, παιδικό ΚΙΛΟ 5 

15530000-2 8 Φυτικό μαγειρικό λίπος και λιπαρές ύλες για επάλειψη ΚΙΛΟ 50 

15530000-2 9 Βούτυρο (Γαλακτική λιπαρή ύλη) ΚΙΛΟ 400 

15872000-1 ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά)      

15872200-3 1 Κάρυ (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 120 

15872200-3 2 Μπούκοβο καυτερό (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 80 

15872200-3 3 Κανέλα ξύλο (συσκευασμένη) ΚΙΛΟ 5 

15872100-2 4 Πιπέρι μαύρο (συσκευασμενο) ΚΙΛΟ 80 

15872000-1 5 Ρίγανη ΚΙΛΟ 5 
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15872000-1 6 Δυόσμος ΚΙΛΟ 5 

15872000-1 7 Βασιλικός ΚΙΛΟ 7 

15872200-3 8 Πιπέρι τσίλι (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 50 

15872200-3 9 Πάπρικα γλυκιά (συσκευασμένη) ΚΙΛΟ 30 

15872200-3 10 Γαρύφαλο τριμμένο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 11 Γαρύφαλο ολόκληρο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 1 

15872200-3 12 Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 13 Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 14 Μπαχάρι τριμμένο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 15 Κύμινο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 80 

15872000-1 16 Δάφνη ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 17 Βανιλίνη (άρωμα βανίλιας) ΚΙΛΟ 10 

15872200-3 18 Ξινό ΚΙΛΟ 50 

15872200-3 19 Μαχλέπι ΚΙΛΟ 0,5 

15872200-3 20 Αμμωνία ΚΙΛΟ 0,5 

03220000-9 ΤΜΗΜΑ 9 (Ξηροί Καρποί)      

15872200-3 1 Σουσάμι ΚΙΛΟ 10 

15332410-1 2 Σταφίδα  ΚΙΛΟ 200 

15332310-0 3 Καρύδια ΚΙΛΟ 100 

15332310-0 4 Αμύγδαλα  ΚΙΛΟ 10 

15332310-0 5 Αμύγδαλο φιλέ ΚΙΛΟ 40 

15332410-1 6 Χουρμάδες ΚΙΛΟ 300 

03211200-5 7 Καλαμπόκι για pop-corn (ποπ-κορν) ΚΙΛΟ 100 

15872200-3 8 Ινδοκάρυδο ΚΙΛΟ 80 

15332310-0 9 Φιστίκια αράπικα ΚΙΛΟ 50 

15812100-4 10 Τρουφα σοκολατένια ΚΙΛΟ 40 

15812100-4 11 Τρουφα χρωματιστή ΚΙΛΟ 20 

15980000-1 ΤΜΗΜΑ 10 (Νερά και Αναψυκτικά)      

15982000-5 1 Αναψυκτικό ,  τύπου Coca – Cola (κανονική) ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 

15982000-5 2 Αναψυκτικό ,  τύπου Coca – Cola (light) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

15982000-5 3 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα τύπου Fanta ΤΕΜΑΧΙΟ 200 

15982000-5 4 Αναψυκτικό λεμονάδα τύπου Fanta ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

15982000-5 5 Αναψυκτικό τύπου Sprite ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

15321100-5 6 Χυμός Πορτοκάλι ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

15321100-5 7 Χυμός Πορτοκάλι ΤΕΜΑΧΙΟ 2500 

15321000-4 8 Χυμός Ανάμεικτος ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

15321000-4 9 Χυμός Ανάμεικτος ΤΕΜΑΧΙΟ 2500 

15981100-9 10 Νερό ΤΕΜΑΧΙΟ 200 

15981100-9 11 Νερό  ΤΕΜΑΧΙΟ 200 

15981100-9 12 Νερό ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
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15100000-9 ΤΜΗΜΑ 11 (Κρέας, Βόειο – Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων, Κοτόπουλων, Νωπό και Κατεψυγμένο)     

15111000-9 1 Βόειο κρέας α/ο νωπό ΚΙΛΟ 1600 

15111000-9 2 Βόειο κρέας μ/ο νωπό ΚΙΛΟ 2 

15131620-7 3 Κιμάς βόειος (κατεψυγμένος) ΚΙΛΟ 1200 

15111000-9 4 Συκώτι βόειο νωπό ΚΙΛΟ 10 

15113000-3 5 Χοιρινό άνευ οστού (από μπούτι) ΚΙΛΟ 5 

15113000-3 6 Χοιρινή μπριζόλα (από κόντρα) ΚΙΛΟ 5 

15113000-3 7 Χοιρινή πανσέτα ΚΙΛΟ 30 

15115100-8 8 Αρνάκι γάλακτος ΚΙΛΟ 300 

15115100-8 9 Αρνίσιος Κιμάς ΚΙΛΟ 100 

15117000-1 10 Γίδα ΚΙΛΟ 20 

15115200-9 11 Πρόβατο ΚΙΛΟ 1500 

15131135-0 12 Λουκάνικο από κοτόπουλο ΚΙΛΟ 100 

15131600-1 13 Κεμπάπ ΚΙΛΟ 200 

15100000-9 ΤΜΗΜΑ 12 (Πουλερικά και Αυγά, Νωπά και Κατεψυγμένα)    

15112100-7 1 Κοτόπουλο ολόκληρο (νωπό) ΚΙΛΟ 600 

15112100-7 2 Μπούτι κοτόπουλο (νωπό) ΚΙΛΟ 2000 

15112000-6 3 Μπούτι κοτόπουλο (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 2 

15112100-7 4 Φιλέτο κοτόπουλο (νωπό) ΚΙΛΟ 1500 

15112000-6 5 Φιλέτο κοτόπουλο (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 2 

15112100-7 6 Φτερούγες (πλατάρια) κοτόπουλο (νωπό) ΚΙΛΟ 80 

15112300-9 7 Συκωτάκια κοτόπουλο ΚΙΛΟ 300 

15112100-7 8 Παϊδάκια κοτόπουλο ΚΙΛΟ 800 

15112000-6 9 Κιμάς κοτόπουλο ΚΙΛΟ 350 

15112100-7 10 Ρολό κοτόπουλο (νωπό) ΚΙΛΟ 400 

15112000-6 11 Σουβλάκι κοτόπουλο ΚΙΛΟ 300 

03142500-3 12 Αυγά ωοσκοπημένα (νωπά) ΤΕΜΑΧΙΟ 45600 

15300000-1 ΤΜΗΜΑ 13 (Φρούτα και Λαχανικά) *οι ποσότητες αφορούν τα είδη εποχής, οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

03212100-1 1 Πατάτες καθαρές ΚΙΛΟ 7000 

03221113-1 2 Κρεμμύδια μεσαία ΚΙΛΟ 4000 

03221000-6 3 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 300 

03221250-3 4 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 400 

03221230-7 5 Πιπεριές ΚΙΛΟ 1000 

03221230-7 6 Πιπεριές Φλωρίνης ΚΙΛΟ 160 

03221230-7 7 Πιπεριές καυτερές ΚΙΛΟ 40 

03221240-0 8 Ντομάτες  ΚΙΛΟ 5200 

03221112-4 9 Καρότα ΚΙΛΟ 300 

03221000-6 10 Πράσα ΚΙΛΟ 100 

03221000-6 11 Λάχανο λευκό ΚΙΛΟ 700 

03221000-6 12 Λάχανο κόκκινο ΚΙΛΟ 10 

03221420-6 13 Κουνουπίδι ΚΙΛΟ 500 
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03221000-6 14 Σέλινο ΚΙΛΟ 50 

03221000-6 15 Τζίντζερ ΚΙΛΟ 1 

03221260-6 16 Μανιτάρια πλευρώτους ΚΙΛΟ 10 

03221260-6 17 Μανιτάρια agaricus ΚΙΛΟ 1 

03221000-6 18 Παντζάρια (βολβός και φύλλα) ΚΙΛΟ 20 

03222000-3 19 Καρπούζι ΚΙΛΟ 12000 

03222111-4 20 Μπανάνες ΚΙΛΟ 10000 

15332180-9 21 Πεπόνι ΚΙΛΟ 1200 

03222321-9 22 Μήλα κόκκινα ΚΙΛΟ 5000 

03222321-9 23 Μήλα Jonagold ΚΙΛΟ 20 

03222321-9 24 Μήλα Granny Smith ΚΙΛΟ 1000 

03222321-9 25 Μήλα Starking ΚΙΛΟ 50 

03222313-0 26 Φράουλες ΚΙΛΟ 80 

03222220-1 27 Πορτοκάλια για χυμό ΚΙΛΟ 6000 

03222220-1 28 Πορτοκάλια για φαγητό ΚΙΛΟ 10 

03222210-8 29 Λεμόνια ΚΙΛΟ 200 

03222340-8 30 Σταφύλια (όλα τα είδη) ΚΙΛΟ 1000 

03222322-6 31 Αχλάδια  ΚΙΛΟ 800 

03222000-3 32 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 500 

03222332-9 33 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 300 

03222000-3 34 Κάστανα ΚΙΛΟ 1 

03222118-3 35 Ακτινίδια ΚΙΛΟ 1 

03222240-7 36 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 500 

03222333-6 37 Κεράσια ΚΙΛΟ 300 

03221000-6 38 Κρεμμύδια φρέσκα ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

03221000-6 39 Σκόρδα μεσαία ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 

03221270-9 40 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΟ 7000 

03221000-6 41 Μαϊντανός  ΤΕΜΑΧΙΟ 240 

03221000-6 42 Άνιθος ΤΕΜΑΧΙΟ 240 

03221310-2 43 Μαρούλι ΤΕΜΑΧΙΟ 700 

03221000-6 44 Δυόσμος ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

15331170-9 ΤΜΗΜΑ 14 (Λαχανικά, Κατεψυγμένα)       

15331170-9 1 Αρακάς (κατεψυγμένος) ΚΙΛΟ 500 

15331170-9 2 Φασολάκια (κατεψυγμένα) ΚΙΛΟ 300 

15331170-9 3 Μπάμιες (κατεψυγμένες) ΚΙΛΟ 300 

15331170-9 4 Μπάμιες μικρές (κατεψυγμένες) ΚΙΛΟ 10 

15331170-9 5 Ανάμεικτα Λαχανικά (κατεψυγμένα) ΚΙΛΟ 100 

15331170-9 6 Σπανάκι (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 200 

15331170-9 7 Καλαμπόκι (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 60 

15811500-1 8 Φύλλο ζύμης σφολιάτας – ψιλό φύλλο πίτσας  (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 100 

15811500-1 9 Φύλλο ζύμης κρούστα  (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 200 
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15812000-3 10 Κανταίφι (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 60 

15810000-9 ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη Άρτου και Ζύμες)      

15811100-7 1 Άρτος  σε συσκευασία  ΚΙΛΟ 3000 

15821110-3 2 Φρυγανιές ΚΙΛΟ 150 

15800000-6 3 Τριμμένη φρυγανιά ΚΙΛΟ 50 

15811500-1 4 Ψωμί για τοστ (νωπό) ΚΙΛΟ 2400 

15811500-1 5 Ψωμάκι στρογγυλό τύπου burger (νωπό) ΚΙΛΟ 10 

15812000-3 6 Τσουρέκι ΚΙΛΟ 20 

15812000-3 7 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 50 

15812000-3 8 Κουραμπιέδες ΚΙΛΟ 50 

15810000-9 ΤΜΗΜΑ 16 (Είδη Άρτου και Κατεψυγμένα)      

15811500-1 1 Αραβική πίτα συσκευασμένη (νωπή) ΚΙΛΟ 5000 

15811500-1 2 Πίτα Ελληνική για σουβλάκι (κατεψυγμένη)  ΚΙΛΟ 2000 

03310000-5 ΤΜΗΜΑ 17 (Ψάρια, Νωπά)  *οι ποσότητες αφορούν τα είδη εποχής, οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα  

03311000-2 1 Γαύρος (νωπός) ΚΙΛΟ 25 

03311000-2 2 Σαρδέλα (νωπή)  ΚΙΛΟ 25 

03311210-7 3 Μπακαλιαράκια (νωπά) ΚΙΛΟ 100 

03311210-7 4 Μπακαλιάρος (νωπός) ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 5 Κουτσομούρα μικρή (νωπή) ΚΙΛΟ 1 

03311000-2 6 Κουτσομούρα μεσαία (νωπή) ΚΙΛΟ 1 

03311000-2 7 Κουταβάκια (νωπά) ΚΙΛΟ 200 

03311000-2 8 Κολιός (νωπός) ΚΙΛΟ 20 

03311000-2 9 Παλαμίδα (νωπή) ΚΙΛΟ 2 

03312300-2 10 Καλαμάρια (νωπά) ΚΙΛΟ 2 

03312300-2 11 Χταποδι (νωπό) ΚΙΛΟ 20 

03312300-2 12 Θράψαλα (νωπά) ΚΙΛΟ 10 

03311000-2 13 Κεφάλια (νωπά) ΚΙΛΟ 2 

03311000-2 14 Τσιπούρα (νωπή, ιχθυοτροφείου) ΚΙΛΟ 20 

03311000-2 15 Λαυράκι (νωπό, ιχθυοτροφείου) ΚΙΛΟ 2 

03311000-2 16 Ζαργάνα (νωπή) ΚΙΛΟ 2 

15221000-3 ΤΜΗΜΑ 18 (Ψάρια, Κατεψυγμένα)     

03311210-7 1 Βακαλάος (κατεψυγμένος) ΚΙΛΟ 20 

03311110-6 2 Γλώσσες (κατεψυγμένες) ΚΙΛΟ 80 

03312300-2 3 Καλαμαράκι ροδέλα (κατεψυγμένα) ΚΙΛΟ 2 

03312300-2 4 Σουπιά ροδέλα (κατεψυγμένη) ΚΙΛΟ 2 

15241700-6 5 Ψαροκροκέτες (κατεψυγμένες) ΚΙΛΟ 50 

Τα παραπάνω είδη κατατάσσονται συνοπτικά στον παρακάτω κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων CPV: 15800000-6 (διάφορα προϊόντα διατροφής). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
1. 1. Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ή την 

παράταση ισχύος αυτής. Η τμηματική παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται με ευθύνη 
(ποιοτική - ποσοτική) και δαπάνη του προμηθευτή στον έκαστο εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά 
την παράδοση των προς προμήθεια προϊόντων, καθώς η μεταφορά των τροφίμων ζωικής προέλευσης 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 853/2004 (παραρτ. III, ΚΕΦ VII - Αποθήκευση και 
Μεταφορά) και στο άρθ. 24 παρ. 1 του ΠΔ 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 
των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους 
κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ 
αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει σύμφωνα 
και με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 306176/1991 (Β΄474) υπουργικής απόφασης όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 323936/1991 (Β΄ 577) Υπουργική απόφαση και το Π.Δ. 40/1977 (Α΄18) 
(άρθ. 11 & 12) ενώ των λοιπών τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 (άρθ. 
4, Παραρτ.II κεφ. IV & κεφ. ΙΧ) και τα οριζόμενα στην Υ.Α. με Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών» και άλλες 
διατάξεις όπως τροποποιείται και ισχύει. Τέλος, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη 
συσκευασμένα με φροντίδα, σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και αλλοιώσεις, παρουσίας δικής του ή 
νόμιμου εκπροσώπου του, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες στο χώρο τροφοδοσίας της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ή τους ξενώνες φιλοξενίας των ανηλίκων ή σε τόπο που θα υποδεικνύει ο φορέας. 
Από πλευράς των προμηθευτών, συνεπώς, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων 
για τυχόν ληγμένα ή αλλοιωμένα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε καθαρές 
συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διάφορου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. 
Σε όλα τα προϊόντα θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά, χωρίς να έχει υποστεί αλλοιώσεις, η ορθή 
ημερομηνία παραγωγής του είδους. 

2. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., μέσω του αρμόδιου τμήματός της, θα επικοινωνεί εγγράφως ή/και τηλεφωνικά 
στον προμηθευτή τις ανάγκες. Το τελικό πρόγραμμα διανομής θα ορίζεται από το φορέα, μία (1) 
ημερολογιακή ημέρα πριν την παράδοση κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή). Όλα τα είδη 
θα πρέπει να παραδίδονται την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της παραγγελίας στον ανάδοχο στο 
χώρο που έχει ορίσει ο φορέας. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα λαχανικά, τα είδη παντοπωλείου, καθώς 
και τα είδη αρτοποιίας, θα πρέπει να παραδίδονται στο χώρο τροφοδοσίας του φορέα το αργότερο μέχρι 
τις 9:00 π.μ. Ομοίως, τα ψάρια θα πρέπει να παραδίδονται στους ξενώνες φιλοξενίας το αργότερο έως τις 
9:00 π.μ. Τέλος, το κάθε είδους κρέας και τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να παραδίδονται στους 
ξενώνες φιλοξενίας το αργότερο έως τις 11:00 π.μ. Οι ημερομηνίες παραδόσεων θα τηρούνται αυστηρά 
(τουλάχιστον για τα ευπαθή προϊόντα). 

3. Οι αναφερόμενες ποσότητες ανά προϊόν είναι ενδεικτικές –ήτοι δεν είναι δεσμευτικές για το φορέα– και 
μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων στις 
δομές της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε περίπτωση που προβεί πριν 
τις 30-09-2022, ή, σε περίπτωση παράτασης, πριν τον ορισμένο στην τροποποιητική σύμβαση χρόνο, σε 
έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον ανάδοχο, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να 
καταβάλλει στον εκάστοτε ανάδοχο τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του προϋπολογισθέντος ποσού βάσει 
της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις 
της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί μέχρι το τέλος του ορισμένου 
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στην παρούσα διακήρυξη χρόνου, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης 
μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης και με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου, λόγω 
αιτιολογημένης παράτασης της ισχύος της σύμβασης από το φορέα, ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν 
από τη λήξη της σύμβασης, να παρατείνει την ισχύ της καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, καθώς και να καταθέσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε 
τοις εκατό (5%) του επιπλέον προϋπολογιζόμενου ποσού της σύμβασης λόγω παράτασης. 

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της διακήρυξης με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία μίας (1) ημέρας. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη του ως άνω 
χρονικού περιθωρίου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς προμήθεια 
ειδών, θα γίνεται από τον αρμόδιο για την παραλαβή των ειδών στο χώρο που έχει υποδείξει η 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στον προμηθευτή. Αντικείμενο των εκάστοτε εκπροσώπων παραλαβής αποτελεί  α. ο 
έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή (σε περίπτωση μη έγκαιρης 
εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο N. 4412/2016), 
καθώς και η σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού παραλαβής. 

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών της 
προμήθειας, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.) 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής), μπορεί να εγκρίνεται η 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης. Η επιστροφή των ειδών, 
που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 
4412/2016. 

7. Αν o ανάδοχος δεν αντικαταστήσει υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 
Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη 
των αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο 
και αφαιρείται από / συμψηφίζεται με την τυχόν οφειλόμενη αμοιβή του αναδόχου ή / και αναζητείται 
σύμφωνα με το νόμο. 

8. Σχετικά με το ΤΜΗΜΑ 10 (Νερά και Αναψυκτικά), επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παραχωρεί δωρεάν (χρησιδανεισμός), για το διάστημα που διαρκεί η συνεργασία του προμηθευτή με την 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., τους απαιτούμενους πέντε (5) θερμοψύκτες ζεστού και κρύου πόσιμου νερού, με 
χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και με απεριόριστη χρήση, για τις φιάλες νερού μίας χρήσης των δέκα 
(10) λίτρων. Ο αριθμός των απαιτούμενων θερμοψυκτών είναι ενδεικτικός. Θα παραλαμβάνονται από τον 
αρμόδιο υπάλληλο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κιβώτια, προστατευμένες από την έκθεση στον ήλιο και 
τη σκόνη, διασφαλίζοντας την ποιότητα του προϊόντος. 

9. Σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 7, που αφορά στις “Προωθητικές Ενέργειες”, απαγορεύεται 
ρητά η καταστροφή προωθητικής συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένα 
προϊόντα. 

10. Όλα τα προϊόντα θα διαθέτουν παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειράς ISO, 
πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του HACCP – ήτοι θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις οι 
παρασκευαστές/συσκευαστές που εμπλέκονται στην παραγωγή/συσκευασία των τροφίμων να διαθέτουν 
σύστημα “Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων” (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τις αρχές HACCP και να 
διαθέτουν πιστοποιητικό σε ισχύ σύμφωνα με το πρότυπο EN- ISO 22000, καθώς και “Σύστημα 
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Ιχνηλασιμότητας” – με πιστοποιητικό σε ισχύ – σύμφωνα με το πρότυπο EN – ISO 22005. Τέλος, θα 
πρέπει να έχουν προτιμησιακό προβάδισμα οι επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις Αποθήκευσης και Διανομής 
που διαθέτουν “Σύστημα Ιχνηλασιμότητας” – με πιστοποιητικό σε ισχύ – σύμφωνα με το πρότυπο EN – 
ISO 22005. 
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Α.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες) 

Φρουτόκρεμα 
Γαλακτούχος με σιτάλευρο και φρούτα, σε αεροστεγή μεταλλική συσκευασία των 300gr έως και 400gr κατά 
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά 
παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του 
διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 
953/2009. 

Μπισκοτόκρεμα, Φαρίν Λακτέ 
Γαλακτούχος με σιτάλευρο σε αεροστεγή μεταλλική συσκευασία των 300gr έως και 400gr, κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. Να 
πληρούν τους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013. 

Ρυζάλευρο / Βανίλια ρυζάλευρο 
Ελληνικής παραγωγής κατά προτίμηση ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013. Γαλακτούχος σε αεροστεγές μεταλλικό κουτί από 300gr έως 
και 400gr. 

Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας (n.1, n.2, n.3, n.4) και βιολογικό 
Τα σκευάσματα που προορίζονται για τα βρέφη, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις θρεπτικές τους ανάγκες κατά 
τους πρώτους μήνες της ζωής τους, μέχρι την εισαγωγή κατάλληλων συμπληρωματικών τροφών. Η βασική σύνθεση 
των σκευασμάτων για βρέφη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις θρεπτικές ανάγκες των υγιών βρεφών, όπως αυτές 
καθορίζονται από τα γενικώς παραδεκτά επιστημονικά δεδομένα.  Θα διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία από 
350gr έως και 450gr Αντίστοιχα στο βιολογικό σκεύασμα πρέπει να αναγράφετε η αντίστοιχη ένδειξη. Τα σκευάσματα 
θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ακόλουθες διατάξεις της Ενωσιακής και Εθνικής 
Νομοθεσίας. 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 

Μεταποιημένες τροφές 

με βάση τα δημητριακά 

και παιδικές τροφές για 

βρέφη και μικρά παιδιά 

(εναρμόνιση) 

 

και  

 

Παρασκευάσματα 

για βρέφη και 

παρασκευάσματα 

δεύτερης βρεφικής 

ηλικίας 

609/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης 

Ιουνίου 2013 

 

 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμός (ΕΕ) 2016/127, 

της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, 

για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

609/2013 του Ευρωπαϊκού 

“Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς το κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά 

παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 

σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον 

έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 

92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 

1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της 

Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 ” 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/127, της 25ης Σεπτεμβρίου 

2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές 

απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
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(συμμόρφωση) Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 

παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 

ηλικίας, καθώς και όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με 

τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών (EE L 25 της 2.2.2016, 

σ. 1–29) 

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/127 έχουν 

ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο (βλ. ενοποιημένη απόδοση). 

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η Υ1/Γ.Π.47815/2008 κοινή υπουργική απόφαση «Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2006/141/ΕΚ........» (ΦΕΚ Β΄ 1478/28-7-2008) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π.47815/2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ “για παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας”» (ΦΕΚ Β΄12/ 2012-01-10). 

ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι) 

Όσπρια 
Φασόλια μέτρια, φακές ψιλές, ρεβίθια, φασόλια γίγαντες, φάβα πράσινη, φάβα κίτρινη, φασόλια μαυρομάτικα. Το 
προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές 
ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 10kg έως 20kg (σακί) και 500gr 
(σακουλάκι), ανάλογα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011. 

Ρύζι 
Ρύζι κίτρινο, λευκό, μπασμάτι. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία (σακί) των 20kg έως 
25kg. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Πλιγούρι 
Προϊόν του πυρήνα του σιταριού, θερμικά επεξεργασμένο που έχει υποστεί ξήρανση και θρυμματισμό.  Να πληροί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. 
Να διατίθεται σε συσκευασία (σακί) των 20kg έως 25kg και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να 
μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η συσκευασία να φέρει 
ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Ζυμαρικά 
Μακαρόνια σπαγγέτι Νο6, μακαρόνι κοφτό, κριθαράκι μέτριο, τρυπητό για παστίτσιο Νο10, βίδες, πένες, φιδές ψιλός. 
Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και 
νερό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα διατίθενται σε συσκευασία των 500gr. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις 
στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 
 

ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας – Είδη Ζαχαροπλαστικής)  

Συμπυκνωμένο Γάλα 
Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο: Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% 
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και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά να ισχύει ότι αναφέρεται στα άρθρα 80 και 80Α του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να πληροί τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα προσφέρεται σε 
συσκευασία καθαρού βάρους από 350gr έως 450gr σε μεταλλικά κουτιά με εύκολο άνοιγμα (easyopen). Η συσκευασία 
να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Συμπυκνωμένο Γάλα, άνω των 6 μηνών 
Γάλα παιδικό συμπυκνωμένο: Συμπυκνωμένο γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας. Γενικά να ισχύει ότι αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013. Θα 
προσφέρεται σε μεταλλική συσκευασία καθαρού βάρους 400gr με εύκολο άνοιγμα (easyopen). Η συσκευασία να φέρει 
ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Ρόφημα γάλακτος, άνω των 2 ετών 
Ρόφημα γάλακτος, συμπυκνωμένο, κατάλληλο για την ανάπτυξη των παιδιών από το 2ο χρόνο. Γενικά να ισχύει ότι 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 
2013. Θα προσφέρεται σε μεταλλική συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου 400gr με εύκολο άνοιγμα 
(easyopen). Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Αλεύρι αυτοδιογκούμενο (αλεύρι που φουσκώνει μόνο του/ τύπου φαρίνα) 
Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα προσφέρεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 500gr. Η 
συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Αλεύρι καλαμποκιού και Άμυλο αραβοσίτου (Κορν Φλάουρ) 
Τα προϊόντα να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 110 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές 
ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα προσφέρονται σε συσκευασία των 500gr και 200gr αντίστοιχα. Η 
συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Αλεύρι (για τσουρέκι) 
Αλεύρι για τσουρέκι κατηγορίας Μ. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 
συσκευασία χάρτινη του 1kg. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 
Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) 
Ως «άλευρο σίτου» ή απλώς «άλευρο» νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά 
καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 
104, 105, 106, 107 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 
διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1kg. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Σιμιγδάλι (ψιλό και χονδρό) 
Θα διατίθενται σε συσκευασία των 500gr. Τα προϊόντα να πληρούν τους όρους του άρθρου 108 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, 
όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2011. 

Σιρόπι με άρωμα μελιού (Υποκατάστατο μελιού) 
Προϊόν με υφή, άρωμα και γεύση παρόμοια του μελιού. Το προϊόν να πληροί τους όρους του άρθρου 68 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και την αριθμ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Θα διατίθεται σε συσκευασία από πλαστική ύλη με καθαρό περιεχόμενο βάρους 
800gr έως και 1kg. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Γάλα μακράς διαρκείας 
Γάλα αγελαδινό, μακράς διαρκείας, πλήρες, υπέρ-υψηλής θέρμανσης (ultra high temperature – UHT, πλήρες. Θα 
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προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό περιεχόμενο 1L. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011, θα αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, και θα υπάρχει διατροφική δήλωση 
καθώς και η δήλωση της προέλευσης του Γάλακτος σύμφωνα με τον Νόμο 4492/2017 (Α΄156) και την ΥΑ 
1710/51865/04-04-2018 (Β΄1295). Ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και 
μεταφορά του προϊόντος (θαλάμους, φορτηγά ψυγεία κλπ.) εφοδιασμένο με συστήματα καταγραφής θερμοκρασιών 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12830, 13485, 13486 κ.τ.λ.). και θα εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
(ΣΔΑΤ) σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO 22000:2018 καθώς και σύστημα ιχνηλασιμότητας τροφίμων σύμφωνα με το 
πρότυπο EN-ISO 22005:2007 και θα διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από διαπιστευμένο αρμόδιο φορέα 
πιστοποίησης. 

Μαγιά (ξηρή) 
Θα διατίθενται σε αεροστεγή συσκευασία (φακελάκι) με καθαρό βάρος περιεχομένου 9gr. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει 
ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Σκόνη Αρτοποιίας - Μπέικιν Πάουντερ (φακελάκι) 
Μίγμα διογκωτικών ουσιών – διογκωτικές ύλες. Θα προσφέρεται σε συσκευασία (φακελάκι) με καθαρό περιεχόμενο 
60gr. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η συνολική - εξωτερική (β’ 
συσκευασία) μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να περιγράφεται στις 
παρατηρήσεις της τεχνικής προσφοράς. 

Μαγειρική Σόδα 
Θα προσφέρεται σε συσκευασία γυάλινη με καθαρό περιεχόμενο από 300gr έως και 400gr. Να πληροί τους όρους του 
άρθρου 34 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. 

Μίγμα για κρέμα ζαχαροπλαστικής (με γεύση βανίλια και σοκολάτα) 
Έτοιμο μίγμα σε σκόνη για την παρασκευή κρέμας για γλυκά. Να προσφέρεται σε συσκευασία (φακελάκι) με καθαρό 
περιεχόμενο  από 100gr έως 200gr. Να πληροί τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές 
ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Υποκατάστατο κρέμας σαντιγί 
Να αποτελείται από άπαχο γάλα (τουλάχιστον 70%) και φυτικά λιπαρά (τουλάχιστον 25%). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
όπου και η κρέμα γάλακτος. Να προσφέρεται συσκευασμένη σε μεταλλικό κουτί με καθαρό βάρος περιεχομένου 250gr 
με εύκολο άνοιγμα. Να πληροί τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές ισχύουσες 
Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 
Γάλα ζαχαρούχο συμπυκνωμένο 
Γάλα αγελαδινό, συμπυκνωμένο, αποστειρωμένο, με τουλάχιστον 8% λιπαρά. Θα διατίθεται σε μεταλλική συσκευασία 
από 300gr έως 400gr με εύκολο άνοιγμα. Να πληροί τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(ιδίως τα άρθρα 79, 80 και 80Α), καθώς και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η συσκευασία να 
φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, και θα υπάρχει διατροφική δήλωση καθώς και η δήλωση/ένδειξη της 
προέλευσης του γάλακτος σύμφωνα με τον Νόμο 4492/2017 (Α΄ 156) και την ΥΑ 1710/51865/04-04-2018 (Β΄ 1295) 
όπως ισχύουν. 

Ζάχαρη (Άχνη και Κρυσταλλική) 
Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου από 400gr έως 500gr 
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(άχνη) και  1kg (κρυσταλλική). 

Έτοιμο μίγμα για κρέμα με βάση το άμυλο καλαμποκιού (τύπου Άνθος αραβοσίτου, με γεύση βανίλια και σοκολάτα)  
Θα διατίθενται σε αεροστεγή συσκευασία (φακελάκι) με καθαρό βάρος περιεχομένου από 40gr έως 60gr. Να πληροί 
τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στα 
πρόσθετα τροφίμων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83) και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές 
Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. Η συνολική - εξωτερική (β’ συσκευασία) 
μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να περιγράφεται στις παρατηρήσεις της 
τεχνικής προσφοράς. 

Σκόνη παρασκευής ζελέ (όλες οι γεύσεις) 
Θα διατίθενται σε αεροστεγή συσκευασία (φακελάκι) με καθαρό βάρος περιεχομένου 100gr. Η συνολική συσκευασία 
μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να περιγράφεται στις παρατηρήσεις της 
τεχνικής προσφοράς. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 136) του κανονισμού 1333/2008 
που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει 
επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Μαρμελάδες (όλα τα φρούτα, ενδεικτικά ροδάκινο, φράουλα, κ.α.) 
Τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με την οδηγία 2001/113/ΕΚ όπως κάθε φορά ισχύει, τον κανονισμό 1333/2008 που 
αφορά στα πρόσθετα τροφίμων και τα άρθρα 131 και 132 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής 
Χρήσης (άρθρο 132), και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση 
στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2011. Θα προσφέρονται σε αεροστεγή συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου από 400gr έως και 
600gr ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. Tα 
προϊόντα θα πρέπει να έχουν κατά τη στιγμή της παράδοσης εγγυημένη υπολειπόμενη διάρκεια ελάχιστης 
διατηρησιμότητας τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου. 

Φυστικοβούτυρο 
Μείγμα καβουρντισμένων αραχίδων, φυσικά πλούσιο σε πρωτεΐνες, χωρίς να περιέχει πρόσθετο αλάτι ή ζάχαρη. Δεν 
πρέπει να περιέχει φοινικέλαιο ή/και συντηρητικά. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του 
κανονισμού 1333/2008 που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις.  
Θα προσφέρεται σε αεροστεγή συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου από 250gr έως και 500gr. Η συσκευασία 
να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Ταχίνι (πολτός σουσαμιού) 
Λιπαρή πάστα από ψημένο, τριμμένο, ξεφλουδισμένο σουσάμι. Θα προσφέρεται σε αεροστεγή συσκευασία με καθαρό 
βάρος περιεχομένου από 500gr έως και 1000gr Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. 

Κουβερτούρα (72% κακάο) 
Πλάκα μαύρης σοκολάτας. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 125gr έως και 200gr. Να πληροί τους όρους του άρθρου 
57 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

Κεράσι γλυκό του κουταλιού 
Γλυκό του κουταλιού κεράσι. Να πληροί τους όρους του άρθρου 134 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 
1333/2008 που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα 
προσφέρεται σε αεροστεγή συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου 500gr. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση 
στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2011. 

Χωνάκι παγωτού, από βάφλα 
Κώνος – πύραυλος (χωνάκι παγωτού), από βάφλα. Να πληροί τους όρους του άρθρου 114 του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και 
Εθνικές Διατάξεις. Σε συσκευασία των 110 – 130τμχ. Διαστάσεις κώνου: 12 εκ. ύψος, 4.5 εκ. διάμετρος. Ανά χωνάκι να 
χωράει μία (1) μπάλα παγωτού. Σημειώνεται πως ως τεμάχιο ορίζεται το ένα (1) χωνάκι και όχι ολόκληρη η 
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συσκευασία που περιέχει τα 110-130 χωνάκια παγωτού. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας – Ροφήματα και Καφέδες)  

Καφές ελληνικός (αλεσμένος) 
Να πληροί τους όρους των άρθρων 49 και 50 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και τις 
λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία με καθαρό 
βάρος περιεχομένου τουλάχιστον 96gr. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. To προϊόν θα 
πρέπει κατά τη στιγμή της παράδοσης να έχει εγγυημένη υπολειπόμενη διάρκεια ελάχιστης διατηρησιμότητας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου. 

Καφές φίλτρου 
Α’ Ποιότητας. Να πληροί τους όρους των άρθρων 49 και 50 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 
1333/2008 και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου τουλάχιστον 500gr. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011 στην οποία να συμπεριλαμβάνεται η διατροφική αξία. To προϊόν θα πρέπει να έχει εγγυημένη 
υπολειπόμενη διάρκεια ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου κατά την στιγμή της 
παράδοσης. 

Νες Καφέ (Χωρίς καφεΐνη - Decaffeinated) 
Στιγμιαίος καφές σε κόκκους, χωρίς καφεΐνη, Α’ Ποιότητας. Να πληροί τους όρους των άρθρων 49 και 50 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να 
προσφέρεται σε κατάλληλη μεταλλική ή πλαστική αεροστεγή συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου 1000gr. Η 
συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 στην οποία να συμπεριλαμβάνεται η διατροφική αξία και η 
προέλευση. Το προϊόν θα πρέπει κατά τη στιγμή της παράδοσης να έχει εγγυημένη υπολειπόμενη διάρκεια ελάχιστης 
διατηρησιμότητας τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου. 

Κακάο σκόνη 
Να πληροί τους όρους του άρθρου 56 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές 
ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία με καθαρό βάρος 
περιεχομένου 125gr. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Σοκολάτα ρόφημα 
Ζαχαρούχο κακάο/ζαχαρούχο κακάο σε σκόνη. Προϊόν που λαμβάνεται με μίξη σκόνης κακάο και σακχάρων, το οποίο 
περιέχει τουλάχιστον 25% σκόνη κακάο. Να πληροί τους όρους του άρθρου 59 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του 
κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου 1000gr.  
Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Διάφορα ηδύσματα αρωματικών φυτών/βοτάνων (Χαμομήλι και Τίλιο) σε ξερή κατάσταση για αφεψήματα 
Χαμομήλι (φυτ. Μatricaria Chamomille και Αnthemus Nobilis L). και Τίλιο (φιλύρα, κ.ν. φλαμουριά) από το φυτό Τilia 
Cosdata, T. Platyphyllos. Θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και τις 
λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Οι κυρίες συσκευασίες να φέρουν επισήμανση στα ελληνικά, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011. Όσον αφορά στο χαμομήλι να προσφέρεται σε κατάλληλη συσκευασία (σακουλάκι), αυτό θα πρέπει 
να είναι, αεροστεγώς κλεισμένο μέσα σε κουτιά για να κρατάει τη γεύση και τα αρώματά του αναλλοίωτα. Θα 
προσφέρεται σε κουτιά με καθαρό βάρος περιεχομένου 50gr. Αναφορικά με το χαμομήλι και το τίλιο σε εμβαπτιζόμενα 
φακελάκια, αυτά θα προσφέρονται σε φακελάκια καθαρού βάρους από 1gr έως 2gr, συσκευασμένα μέσα σε 
κουτιά/πακέτα που θα περιέχουν 10 φακελάκια έκαστο. Το καθαρό βάρος και το πλήθος πρέπει να αναγράφονται στις 
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παρατηρήσεις της τεχνικής προσφοράς. Επίσης, να σημειωθεί πως ως τεμάχιο ορίζεται ολόκληρο το πακέτο 
(συσκευασία) που περιέχει τα 10 φακελάκια βοτάνου και όχι μεμονωμένο ένα φακελάκι του 1gr ή 2gr. 

Τσάι Πράσινο 
Θα είναι Α’ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 54 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών του 
κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα προσφέρεται σε φακελάκια 
βάρους από 1gr έως 2gr, συσκευασμένα μέσα σε κουτιά/πακέτα που θα περιέχει 25 φακελάκια. Το βάρος και το 
πλήθος πρέπει να αναγράφονται στις παρατηρήσεις της τεχνικής προσφοράς. Επίσης, να σημειωθεί πως ως τεμάχιο 
ορίζεται ολόκληρο το πακέτο (συσκευασία) που περιέχει τα 25 φακελάκια τσαγιού και όχι μεμονωμένο ένα φακελάκι 
του 1gr ή 2gr. Οι συσκευασίες να φέρουν επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Τσάι Μαύρο 
Θα είναι Α’ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 54 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του 
κανονισμού 1333/2008 και τις και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια 
βάρους από 1gr έως 2gr συσκευασμένα μέσα σε κουτιά/πακέτα που θα περιέχουν 100 φακελάκια. Το βάρος και το 
πλήθος πρέπει να αναγράφονται στις παρατηρήσεις της τεχνικής προσφοράς Επίσης, να σημειωθεί πως ως τεμάχιο 
ορίζεται ολόκληρο το πακέτο (συσκευασία) που περιέχει τα 100 φακελάκια τσαγιού και όχι μεμονωμένο ένα 
φακελάκι του 1gr ή 2gr. Οι συσκευασίες να φέρουν επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 
 

ΤΜΗΜΑ 5 (Μακράς Διαρκείας – Συσκευασμένα τρόφιμα)  

Ελαιόλαδο 
Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA). Οι προδιαγραφές/χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους 
όρους του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των 
ελαιόλαδων και των πυρηνελαίων, καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (όπως ισχύει) του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (άρθρο 71), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου (όπως 
ισχύει), την αριθ. 1018/104012/15.04.20 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου» (Β΄1678 /04.05.20) και τις 
λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να διαθέτει πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο 
οργανοληπτικού ελέγχου ελαιόλαδου. Η οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιόλαδου είναι αναλυτική 
παράμετρος και αποτελεί ένα από τα τέσσερα κριτήρια ποιότητας του ελαιόλαδου (796/2002/ΕΚ). Σκοπός της 
αξιολόγησης είναι η ανίχνευση και περιγραφή των γευστικών και οσφραντικών χαρακτηριστικών του παρθένου 
ελαιόλαδου, σύμφωνα με τη μέθοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας IOC/T.20/Doc No 15 και τις τροποποιήσεις 
της, και η κατάταξή του στις κατηγορίες εξαιρετικό παρθένο, παρθένο και λαμπάντε, έτσι όπως ορίζονται στον 
κανονισμό 2568/91 (Παράρ.ΧΙΙ). Το ελαιόλαδο θα προσφέρεται σε συσκευασία 5L. Η εγκατάσταση τυποποίησης και ο 
διακινητής – προσφέρων θα πρέπει να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με το 
πρότυπο EN-ISO 22000:2018, καθώς και Σύστημα Ιχνηλασιμότητας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO 
22005:2007 και θα διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από διαπιστευμένο αρμόδιο φορέα πιστοποίησης. 

Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου και ψυγείου) 
Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 41), του κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές 
ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Οι συσκευασίες να φέρουν επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. Να 
προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου από 350gr έως και 500gr (για μαγιονέζα που διατηρείται 
υπό ψύξη) και από 4kg έως και 5 kg (για μαγιονέζα που διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος), ανάλογα το είδος. 

Μουστάρδα 
Με απαλή γεύση. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 42), του κανονισμού 1333/2008 και 
τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Οι συσκευασίες να φέρουν επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 
Να προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου από 4kg έως 5kg. To προϊόν θα πρέπει κατά τη στιγμή 
της παράδοσης να έχει εγγυημένη υπολειπόμενη διάρκεια ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον ενός (1) έτους 
εκτός ψυγείου. 
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Κέτσαπ 
Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 124), του κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές 
ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Οι συσκευασίες να φέρουν επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. Να 
προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου από 4kg έως 5kg. To προϊόν θα πρέπει να έχει εγγυημένη 
υπολειπόμενη διάρκεια ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου κατά τη στιγμή της 
παράδοσης. 

Αλάτι (ψιλό) 
Να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές 
ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου από 
500gr. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Μανιτάρια κονσέρβα 
Να πληρούν τους όρους των άρθρων 61, 118, 122 και 123 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 
και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε μεταλλική συσκευασία με καθαρό βάρος 
περιεχομένου από 400gr έως 500gr. Η συσκευασία πρέπει να είναι ακέραια χωρίς χτυπήματα ή άλλα ελαττώματα. Η 
συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Τουρσί (Ανάμεικτο και Αγγουράκι) 
Να πληρούν τους όρους των άρθρων 61, 118 και 123 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και 
τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου 
500gr. Η συσκευασία πρέπει να είναι ακέραια χωρίς χτυπήματα ή άλλα ελαττώματα. Η συσκευασία να φέρει 
επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Ελιές (Πράσινες και Μαύρες, τύπου Καλαμών) 
Ολόκληρες ελιές με αμυγδαλοειδές σχήμα, με πράσινο και πορφυρό-μαύρο χρώμα αντίστοιχα, σκληρή υφή, να μην 
έχουν χτυπήματα και αλλοιώσεις, διατηρημένες σε ελαιόλαδο και άλμη με φυσικά συστατικά. Να πληρούν τους όρους 
των άρθρων 61, 118, και 123 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές ισχύουσες 
Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου 300gr έως 1kg. Η 
συσκευασία πρέπει να είναι ακέραια χωρίς χτυπήματα ή άλλα ελαττώματα. Η συσκευασία να φέρει επισήμανση στα 
ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2011. 

Ντοματάκι κονκασέ (Μικρή συσκευασία/κονσέρβα και Μεγάλη συσκευασία) 
Ντοματάκια ψιλοκομμένα και αποφλοιωμένα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Να πληρούν τους όρους των άρθρων 61, 
118 και 124 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και 
Εθνικές Διατάξεις. Να προσφέρεται σε συσκευασίες με καθαρό βάρος περιεχομένου α) από 400gr έως 500gr καθώς και 
β) από 2kg έως και 3kg. Η συσκευασία πρέπει να είναι ακέραια, χωρίς χτυπήματα ή άλλα ελαττώματα. Η συσκευασία 
να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Τοματοπολτός (Μικρή και Μεγάλη συσκευασία) 
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. Να πληρoί τους όρους των άρθρων 61, 118 και 124 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, του κανονισμού 1333/2008 και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να 
προσφέρεται σε συσκευασίες μεταλλικές ή πολυστρωματικές  με καθαρό βάρος περιεχομένου α) από 400gr έως 500gr 
καθώς και β) από 3kg έως και 5kg. Η συσκευασία πρέπει να είναι ακέραια χωρίς χτυπήματα ή άλλα ελαττώματα. Η 
συσκευασία να φέρει επισήμανση στα ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. 

Τόνος κονσέρβα (Σε λάδι και Σε νερό) 
Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους από 170gr έως και 350gr και από 1.5kg έως και 
2kg. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) 
έτους εκτός ψυγείου. Διατηρημένος σε λάδι ή σε νερό. 
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Ντολμαδάκι γιαλατζί (κονσέρβα) 
Να παράγονται από διαλεκτό σπυρωτό ρύζι, λάδι ελιάς, φρέσκα μυρωδικά και τρυφερά αμπελόφυλλα. Θα διατίθεται 
σε συσκευασία μεταλλική με εύκολο άνοιγμα, βάρους από 1.5kg έως και 2kg, με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

Ζωμός σε κύβο, συμπυκνωμένος (Λαχανικών, Κότας και Βοδινού) 
Η συσκευασία του να περιέχει από 6 έως και 25 κύβους, βάρους 10gr ανά κύβο. Να παράγεται σε βιομηχανία που 
εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και τις ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. 

Κομπόστα ανανά σε φέτες (Κονσέρβα) 
Ανανάς τέλεια γινωμένος, κομμένος σε φέτες και συσκευασμένος φρέσκος μέσα στον ίδιο του τον χυμό. Να παράγεται 
σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία 0.5kg ή 
1kg. 

Χυμός Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιού) 
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φιάλες πλαστικές από 300ml έως 400ml. 

Ξίδι 
Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να πληροί τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές 
Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400ml σε πλαστική φιάλη, καθώς και 4L. 

Ηλιέλαιο 
Θα πρέπει να εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών: να 
μην έχει οξύτητα σε ελαϊκό οξύ μεγαλύτερη από 0,3 και υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105οC άνω από 0,05%. 
(<0,005), το ποσοστό υπολείμματος σε πετρελαϊκό αιθέρα να μην είναι μεγαλύτερο από 0,05 άνυδρου σπορέλαιου, η 
περιεκτικότητα σε σάπωνες να μην είναι ανώτερη του 0,015% (<0,005) και να δίνει αντίδραση σπορέλαιου. Θα 
διατίθεται σε συσκευασία του 1 λίτρου, κατάλληλη για τρόφιμα. 

 

ΤΜΗΜΑ 6 (Μακράς Διαρκείας – Είδη πρωινού)  

Κρουασάν με γέμιση κρέμας κακάο με φουντούκι ή με γέμιση σοκολάτα 
Συσκευασία βάρους από 60gr έως και 90gr, επιμέρους γέμιση κατά 40% τουλάχιστον σε γέμιση κρέμας κακάο με 
φουντούκι (κακάο, ζάχαρη, πολτό φουντουκιού φυτικά έλαια, γάλα πλήρες, ορό γάλακτος λεκιθίνη, άμυλο και 
βανιλίνη) ή σοκολάτα και σφολιάτας κατά 60% ή λιγότερο σε περίπτωση αυξήσεως του ποσοστού πραλίνας ή 
σοκολάτας. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα συστατικά περιλαμβάνουν άλευρο, φυτικά λίπη, ζάχαρη, βούτυρο γάλακτος, αυγά 
πλήρη, μαγιά, αρτύματα - λοιπά κλπ. και νερό. Θα μπορούν να περιέχουν και άλλα συστατικά προς βελτίωση τους, 
αρκεί να εναρμονίζεται πλήρως με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του άρθρου 114 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. Επί της συσκευασίας 
όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται 
εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. 

Κρουασάν (Διάφορες γεύσεις) 
Συσκευασία βάρους από 60gr έως και 90gr Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά 
την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα συστατικά περιλαμβάνουν άλευρο, φυτικά λίπη, ζάχαρη, 
βούτυρο γάλακτος, αυγά πλήρη, μαγιά, αρτύματα - λοιπά κλπ. και νερό. Θα μπορούν να περιέχουν και άλλα συστατικά 
προς βελτίωση τους, αρκεί να εναρμονίζεται πλήρως με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους 
όρους του άρθρου 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 
Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Εφ’ όσον κρίνεται 
αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. 
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Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας ή βανίλιας 
Μπισκότα γεµιστά µε σοκολάτα σε συσκευασία από 80gr έως και 90gr, καθώς και από 250gr έως και 400gr. Επί της 
συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα 
διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων. Η διάθεση θα γίνεται με 
ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά και απολυμασμένα μέσα σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 114). 

Μπισκότα τύπου Petit-Beurre (πτι-μπερ) 
Μπισκότα σε ειδική για την φύλαξή τους συσκευασία από 200gr έως 800gr, στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζονται και θα συσκευάζονται στην Ελλάδα. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων (άρθρο 114). 

Πραλίνα φουντουκιού 
Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 400gr έως 500gr και των 10kg έως 
12kg, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Σοκοφρέτες 
Γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος. Θα διατίθεται σε συσκευασία ανακυκλώσιμη από πολυπροπυλένιο  (PP), 
κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα, όπου το κάθε τεμάχιο θα έχει βάρος από 30 έως και 50gr.  Επί της συνολικής 
συσκευασίας, καθώς και του εκάστοτε τεμαχίου (ατομικής), θα αναγράφεται ευκρινώς στα Ελληνικά η θρεπτική αξία, η 
επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή, η ημερομηνία παρασκευής και λήξης, καθώς και οι οδηγίες διατήρησης 
του προϊόντος. 

Πατατάκια 
Θα διατίθεται σε τουλάχιστον τρεις (3) γεύσεις (κλασική, ρίγανη και πάπρικα), σε συσκευασία αεροστεγώς κλεισμένη, 
κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους από 33gr έως 75gr, καθώς και από 300gr έως και 400gr. Επί της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά στα Ελληνικά, η θρεπτική αξία, η ημερομηνία λήξης, η ένδειξη αναγνώρισης παρτίδας, οι 
συνθήκες συντήρησης και η διεύθυνση του παρασκευαστή. Η συσκευασία να είναι φτιαγμένη από PP 
(πολυπροπυλένιο) το οποίο ανακυκλώνεται. Να διαθέτει ISO και HACCP, ώστε να πιστοποιείται η ασφάλεια των 
τροφίμων. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

Αλμυρά μπισκότα (κρακεράκια) 
Αλμυρά κράκερ από αλεύρι σίτου. Ατομική συσκευασία από 40gr έως 50gr. Το προϊόν να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις (άρθρο 114). 

Παστέλι 
Το προϊόν πρέπει να είναι παρασκευασμένο μόνο με μέλι και σουσάμι. Το κάθε τεμάχιο θα πρέπει να είναι ατομικά 
συσκευασμένο, βάρους από 45gr έως και 70gr. Η κάθε συσκευασία θα πρέπει να αναγράφει τα συστατικά, την 
προέλευση και την ημερομηνία λήξη του προϊόντος. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 

Μπάρα δημητριακών 
Έτοιμη μπάρα δημητριακών με βρώμη ή/και φρούτα ή/και ξηρούς καρπούς ή/και σοκολάτα, πλούσια σε φυτικές ίνες. 
Να διατίθεται σε συσκευασία 25gr έως 40gr. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών. 

Δημητριακά τύπου corn flakes (κόρν φλέικς) (Απλά και Με σοκολάτα) 
Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, σκέτα ή με σοκολάτα. Να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
Θα διατίθεται σε συσκευασία από 500gr έως και 1 κιλό. 

Νιφάδες βρώμης (τύπου Quaker) 
Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 500gr. 
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ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)  

Πάριζα 
Το είδος θα πρέπει να είναι από εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος σε ποσοστό 60%. Τα τμήματα του κρέατος πρέπει 
να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως κατά 
περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών 
του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το 
καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 
Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) 
καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). Η παρουσίαση 
των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 9 και άρθρο 13 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: Το είδος, η φράση 
«Ανάλωση μέχρι (Ημέρα / Μήνας / Έτος)», η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά ή γραμμάρια (καθαρό βάρος), το 
ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου, η σήμανση 
αναγνώρισης, οδηγίες συντήρησης, ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. Το 
προϊόν, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο. Οι ψυκτικοί 
θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης. Διανομή με κατάλληλα μέσα 
μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Ο 
παρασκευαστής θα εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO 
22000:2018 καθώς και Σύστημα Ιχνηλασιμότητας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO 22005:2007 και θα 
διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από διαπιστευμένο αρμόδιο φορέα πιστοποίησης. Ο προμηθευτής –εφ’ όσον δεν 
είναι ο παρασκευαστής του προϊόντος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και 
μεταφορά του προϊόντος (θαλάμους, φορτηγά ψυγεία κλπ.) εφοδιασμένο με συστήματα καταγραφής θερμοκρασιών 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12830, 13485, 13486 κ.τ.λ.). και θα εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
(ΣΔΑΤ) σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO 22000:2018 καθώς και σύστημα ιχνηλασιμότητας τροφίμων σύμφωνα με το 
πρότυπο EN-ISO 22005:2007 και θα διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από διαπιστευμένο αρμόδιο φορέα 
πιστοποίησης. 

Γαλοπούλα καπνιστή (σε φέτες) 
Είναι προϊόν με βάση το κρέας γαλοπούλας – προϊόν αλλαντοποιίας και θερμικής επεξεργασίας. Η μεταποιητική 
διαδικασία (επεξεργασία) εξυγίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση τους έχει επίσης ως 
αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, με συνέπεια τη σταθεροποίηση της δομής τους και την 
ικανότητά των προϊόντων της κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να είναι υγρή, 
ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και να συνδυάζεται και με άλλες επεξεργασίες. Το προϊόν να πληροί τους 
όρους που αναγράφονται στο άρθρο 91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 

Τυροκομικά προϊόντα (Gouda σε φέτες, Gouda τριμμένο και Τυρί «φέτα ΠΟΠ») 
Όλα τα τυριά να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών 
οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, 
να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Ο χημικός, καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των 
μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα 
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η 
συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή 
ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Έδεσμα (Μη γαλακτοκομικό προϊόν) 
Προϊόν από αποβουτυρωμένο παστεριωμένο γάλα αγελάδος, κρεμώδες, με 10% λιπαρά. Το προϊόν να πληροί τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
και της ΥΑ 278186/2002 (β΄1097) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 282239/2003 (Β΄1839) και τις λοιπές ισχύουσες 
Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό περιεχόμενο από 4kg έως 5kg. Η 
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συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, θα αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και θα υπάρχει διατροφική δήλωση. Η μεταφορά του θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανον (ΕΚ) 852/2004 (άρθ. 4, παραρτ. II κεφ. IV & κεφ. ΙΧ)  και τα οριζόμενα στην Υ.Α. με Αριθμ. 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών» και 
άλλες διατάξεις όπως τροποποιείται και ισχύει. 

Επιδόρπιο γιαουρτιού, παιδικό 
Επιδόρπιο γιαουρτιού, από γάλα αγελάδος, κρεμώδες, με φρούτα, χωρίς συντηρητικά. Το προϊόν να πληροί τις 
διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τις 
λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 (άρθ. 4, Παραρτ.II κεφ. IV & κεφ. ΙΧ), τον Κανονισμό 853/2004 (παραρτ. III, ΚΕΦ VII - 
Αποθήκευση και Μεταφορά) και στο άρθρο 24 παρ. 1 του ΠΔ 79/2007. Θα προσφέρεται σε συσκευασία με καθαρό 
περιεχόμενο από140gr έως 160gr. 

Φυτικό μαγειρικό λίπος και λιπαρές ύλες για επάλειψη 
Να πληρούν τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 
λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
2% των ολικών λιπιδίων. Θα προσφέρονται υπό ψύξη και. Το Βούτυρο Ελαφρύ (soft) θα προσφέρεται σε συσκευασία 
με καθαρό περιεχόμενο από 450gr έως και 550gr. 

Βούτυρο (Γαλακτική λιπαρή ύλη) 
Να πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του άρθρου 81 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσης για το βούτυρο και τις λοιπές ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις. Θα 
προσφέρεται σε συσκευασία πακέτου (πλάκα) με καθαρό περιεχόμενο από 250gr έως 350 gr. Η μεταφορά του θα 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 853/2004 (παράρτημα III, ΚΕΦ VII - Αποθήκευση και Μεταφορά) και 
στο άρθρο 24 παρ. 1 του ΠΔ 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά στους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και 
εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» όπως ισχύει σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 306176/1991 (Β΄474) 
υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 323936/1991 (Β΄ 577) Υπουργική απόφαση και το Π.Δ. 
40/1977 (Α΄18) (άρθ. 11 & 12). 
 

ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά)  

Μπαχαρικά (Κάρυ, Μπούκοβο καυτερό, Κανέλα ξύλο, Πιπέρι μαύρο, Ρίγανη, Δυόσμος, Βασιλικός, Πιπέρι τσίλι, 
Πάπρικα γλυκιά, Γαρύφαλλο τριμμένο, Γαρύφαλλο ολόκληρο, Μοσχοκάρυδο τριμμένο, Μπαχάρι ολόκληρο, 
Μπαχάρι τριμμένο, Κύμινο και Δάφνη) 
Συσκευασμένα σε πλαστική ή γυάλινη συσκευασία βάρους από 30gr έως και 100gr. Να πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Βανιλίνη (άρωμα βανίλιας) 
Θα διατίθενται σε συσκευασία φιαλιδίου των 1,5gr. Η συνολική συσκευασία μπορεί να περιέχει πλήθος φιαλιδίων και 
πρέπει να αναφέρεται η ποσότητα των τεμαχίων στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. Να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ξινό 
Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1kg. κατάλληλη για τρόφιμα. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μαχλέπι, Αμμωνία 
Θα διατίθενται σε συσκευασία των 15gr κατάλληλη για τρόφιμα. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
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ΤΜΗΜΑ 9 (Ξηροί Καρποί)  

Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα (Σουσάμι, Σταφίδα, Καρύδια, Αμύγδαλα ολόκληρα ανάλατα, Αμύγδαλο 
φιλέ, Χουρμάδες, Καλαμπόκι για ποπ-κορν, Ινδοκάρυδο και Φιστίκια αράπικα) 
Να είναι αρίστης ποιότητας και να αναγράφεται στη συσκευασία τους ο τόπος προέλευσης. Επί της συσκευασίας θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης, καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα 
προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα προϊόντα θα διατίθενται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα βάρους από 500gr 
έως και 1kg. 

Τρούφα (Σοκολατένια και Χρωματιστή) 
Τρούφα σοκολάτας ή χρωματιστή με κακάο 37% τουλάχιστον. Το προϊόν να διατηρείται άριστα εφόσον αποθηκευτεί σε 
μέρος ξηρό και δροσερό. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ο τόπος προέλευσης, ευκρινώς η ημερομηνία λήξης, 
καθώς και η ημερομηνία παρασκευής. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και 
αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και την οδηγία 2000/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2000 για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Τα προϊόντα θα διατίθενται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα 
βάρους από 500gr έως και 1kg. 
 

ΤΜΗΜΑ 10 (Νερά και Aναψυκτικά)  

Αναψυκτικό (τύπου Coca – Cola, τύπου Coca - Cola light, Πορτοκαλάδα τύπου Fanta, Λεμονάδα τύπου Fanta, τύπου 
Sprite) 
Αναψυκτικό αεριούχο με σάκχαρα και γλυκαντικά,  σε συσκευασία πλαστική  διάφανη του 1,5L. Να είναι σύμφωνα με 
τον κανονισμό 1169/20211. 

Χυμός φρούτων (Πορτοκάλι και Ανάμεικτος) 
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. Συγκεκριμένα για το 
χυμό πορτοκάλι, να είναι χωρίς ζάχαρη, 100% φυσικός χυμός. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη 
συσκευασία των 250ml και 1L και να αναγράφονται οι διατροφικές πληροφορίες, τα συστατικά, οδηγίες διατήρησης 
προϊόντος και η ημερομηνία λήξης. 

Εμφιαλωμένο νερό 
Το νερό να είναι Φυσικό Επιτραπέζιο. Θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς σε διαφανή φιάλη «ΡΕΤ» που είναι 
κατάλληλη για νερό. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και να είναι ευανάγνωστες, στην 
ελληνική γλώσσα τα πιο κάτω στοιχεία: Όνομα ή Εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή, ο αριθμός 
άδειας λειτουργίας του εργοστασίου, Ονομασία της πηγής προέλευσης του νερού (για το φυσικό μεταλλικό νερό), 
φυσική και χημική ανάλυση του νερού. Συσκευασίες 500ml,  1 ½L, 10L. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραχωρεί δωρεάν (χρησιδανεισμός), για το διάστημα που διαρκεί η συνεργασία του Προμηθευτή με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε., τους απαιτούμενους πέντε (5) θερμοψύκτες ζεστού και κρύου νερού, με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και 
με απεριόριστη χρήση, για τις φιάλες - μπουκάλες εμφιαλωμένου νερού των δέκα (10) λίτρων (L). Ο αριθμός των 
απαιτούμενων θερμοψυκτών είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να αυξηθεί ή και να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Τέλος, οι φιάλες θα είναι μίας χρήσεως και δεν επιστρέφονται στον Προμηθευτή για ενδεχόμενη 
χρήση τους. Θα παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κιβώτια, προστατευμένες 
από την έκθεση στον ήλιο και τη σκόνη, διασφαλίζοντας την ποιότητα του προϊόντος. 
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ΤΜΗΜΑ 11 (Φρέσκο Κρέας, Βόειο – Μοσχαρίσιο, Χοιρινό, Αιγοπροβάτων, Κοτόπουλων, Νωπό και Κατεψυγμένο) 

Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το κρέας να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε περίπτωση 
εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των 
εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. Τα 
τεμάχια κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & 
Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το εκάστοτε τρόφιμο δεν πρέπει να έχει 
υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν 
στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το εκάστοτε τρόφιμο πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & 
αντιμικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις 
διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει 
να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να 
αναγράφονται: Το είδος με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου, η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ 
Μήνας/Έτος)», η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος), το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία 
ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου, η σήμανση αναγνώρισης, οι ενδείξεις που 
προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη επισήμανση των βοοειδών (ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου, η χώρα 
γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής, η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα αναγνώρισης) του 
σφαγείου, η ημερομηνία σφαγής), οδηγίες συντήρησης, ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. Το κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο 
σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα 
θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα 
στον έλεγχο. Διανομή με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως 
προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την 
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
O προμηθευτής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης και να διαθέτει σχετική άδεια-βεβαίωση, σύμφωνα με την ΥΑ 278701/2005 - ΦΕΚ Β'/726/30.5.2005 
«Μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 
89/662/ΕΟΚ (άρθρο 5) και 90/675/ΕΟΚ και σε εκτέλεση των Αποφάσεων υπ’ αριθμ. 2003/24/ΕΚ, 2004/292/ ΕΚ και 
2005/123/ΕΚ της Επιτροπής», όπως κάθε φορά ισχύει 
 Η μεταφορά –διανομή των τροφίμων ζωικής προέλευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 853/2004 
(παράρτημα III, ΚΕΦ VII - Αποθήκευση και Μεταφορά) και στο αρθ. 24 παρ. 1 του ΠΔ 79/2007 «Αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ� 
αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 306176/1991 (Β΄474) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε από την υπ� 
αριθμ. 323936/1991 (Β΄ 577) Υπουργική απόφαση και το Π.Δ. 40/1977 (Α΄18) (άρθ. 11 & 12). Τα μεταφορικά μέσα θα 
πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία με το Π.Δ. 40/1977 όπως 
ισχύει. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Επισήμανση κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων µε βάση το κρέας σύμφωνα µε την Ενωσιακή και 
Εθνική νομοθεσία. 
Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο 
- Γενική και ειδική επισήμανση:  

Καν.(ΕΕ) αριθ. 1169/2011, Κ.Τ.Π. άρθρα 88-91, Κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ Υ.Α. Α2-718(ΦΕΚ 2090/Τ-Β’/31.07.2014), 
- Ειδική επισήμανση καταγωγής για τα βοοειδή: 

Καν.(ΕΚ) αριθ. 1760/2000, Καν. (ΕΚ) αριθ. 1825/2000, Καν. (ΕΕ ) αριθ. 653/2014,  
Υ.Α. Αριθµ. 393/33759(ΦΕΚ 498/01.04.2015/Τ-Β’) «Βόειο Ελλην. Εκτροφής άνω των 5 µηνών»,  
Υ.Α. Αριθµ. 232149(ΦΕΚ 215/22.02.2002/Τ-Β’) «Επισήμανση Βόειου κρέατος», 
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- Ειδική επισήμανση καταγωγής για χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά:  
Καν.(ΕΕ) αριθ. 1337/2013, ΚΥΑ 412/8932 του 2012 (ΦΕΚ 149/Τ- Β’/03.02.2012). 

Ειδικά Θέματα 
Κατεψυγμένο κρέας και κατεψυγμένα παρασκευάσματα κρέατος  
- (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα III, σημείο 6.1) 

Στην επισήμανση των ανωτέρω προϊόντων είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας κατάψυξης ή της 
ημερομηνίας πρώτης κατάψυξης εφόσον το προϊόν (κρέας ως πρώτη ύλη) έχει καταψυχθεί περισσότερες από µία 
φορές. Η αναγραφή γίνεται σύμφωνα µε το σημείο 3 του Παραρτήματος X του ίδιου Κανονισμού. 
Προσδιορισμός συστατικών με την ονομασία της κατηγορίας αντί μιας ειδικής ονομασίας 

- (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα VII, Μέρος Β) 

 Όταν για την παρασκευή ενός τρόφιμου χρησιμοποιούνται οι σκελετικοί μύες όπως αναφέρονται στο σημείο 
17 του ανωτέρω Παραρτήματος και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις περιεκτικότητας σε λίπη και 
συνδετικό ιστό, αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών ο όρος «κρέας» συνοδευόμενος από τις 
ονομασίες των ζωικών ειδών από τα οποία προέρχεται. 

 Όταν για την παρασκευή ενός τρόφιμου χρησιμοποιούνται προϊόντα που καλύπτονται από τον ορισμό για το 
μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας, στον κατάλογο των συστατικών δηλώνονται ως ανεξάρτητο συστατικό με τον 
όρο «Μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας» συνοδευόμενο από τις ονομασίες των ζωικών ειδών από τα οποία 
προέρχεται. 

Ποσοτική δήλωση (QUID) του κρέατος ως συστατικού (Κ.Τ.Π. άρθρο 89β) 
Σε προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος στον κατάλογο των συστατικών αναγράφεται το ποσοστό 
(%) του κρέατος συνοδευόμενο από το είδος του ζώου από το οποίο προέρχεται π.χ. «κρέας χοιρινό 56%». Εάν κατά 
την παρασκευή του τρόφιμου έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα είδη κρέατος δηλώνεται το συνολικό ποσοστό του 
κρέατος και εν συνεχεία αναφέρονται τα είδη των ζώων με σειρά φθίνουσας περιεκτικότητας π.χ. «κρέας 56% (χοιρινό, 
βόειο)». Σε περίπτωση που «τονίζεται» ιδιαίτερα στην επισήμανση κάποιο συγκεκριμένο είδος κρέατος θα πρέπει να 
δίνεται και το ποσοστό αυτού. 
Δήλωση της υποκατηγορίας/κατηγορίας 
- (Κ.Τ.Π. άρθρο 89β) 

Σε προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος πλησίον του καταλόγου των συστατικών 
αναγράφεται η υποκατηγορία ή η κατηγορία αντίστοιχα στην οποία ανήκει το προϊόν, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 91 του Κ.Τ.Π., Παράρτημα 1, Ομάδα Α και Β. Η ένδειξη αυτή δεν αποτελεί ονομασία πώλησης του 
τρόφιμου. 

Καταγωγή - Προέλευση διαφόρων ειδών κρέατος και κιμά 
Οι κανόνες για την υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης των διαφόρων ειδών νωπού και 
κατεψυγμένου κρέατος και κιμά καθορίζονται από τους Ενωσιακούς Κανονισμούς και τις Εθνικές διατάξεις, όπως 
παρατίθενται στην παράγραφο «Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο» της αναφερόμενης στην παρούσα εγκυκλίου. 
Συνοπτικά για το κρέας ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 
- Βοοειδή: 

- Τρείς (3) ενδείξεις: χώρα γέννησης –  χώρα(-ες) εκτροφής – χώρα σφαγής ή  
- Μία (1) ένδειξη: χώρα καταγωγής, εφόσον οι τρεις προηγούμενες ενδείξεις ταυτίζονται. 

- Αιγοπροβατοειδή, χοιροειδή, πουλερικά: 
- Δύο (2) ενδείξεις: χώρα(-ες) εκτροφής – χώρα σφαγής ή 
- Μία (1) ένδειξη: χώρα καταγωγής, εφόσον η γέννηση, η εκτροφή και η σφαγή του ζώου έχουν 

πραγματοποιηθεί στην ίδια χώρα. 
- Κρέας κονίκλων: 

- Μία (1) ένδειξη: χώρα καταγωγής, η οποία ταυτίζεται με τη χώρα σφαγής (ΚΥΑ 412/21012, άρθρο 4). 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Γενικές απαιτήσεις: 
Α. Το άρθρο 18 του Καν. Ε.Κ. 178/2002 
Β. Ειδικές Απαιτήσεις για τα Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης 

- Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 931/2011 της Επιτροπής. 
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Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται στα ζωικά τρόφιμα που ορίζονται ως μη μεταποιημένα και μεταποιημένα 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του καν. Ε.Κ. 852/2004, ενώ δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα που περιέχουν τόσο 
προϊόντα φυτικής προέλευσης, όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

Γ. Ειδικές Απαιτήσεις Πληροφοριών για διάφορες Κατηγορίες Τροφίμων 

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Καν. (ΕΕ) 16/2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 όσον αφορά τις 
απαιτήσεις σχετικά με τα κατεψυγμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
[αφορά business to business πληροφορία για την «ημερομηνία παραγωγής» & «ημερομηνία κατάψυξης»] 
ΚΡΕΑΣ 
1. Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση 

του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας 
2. Εκτ. Καν. (ΕΕ) 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, 
αιγοειδών και πουλερικών 

ΚΥΑ Αριθμ. 1384/41923 (Β΄1127-2018)  
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 
1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια 
επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος. 
Άρθρο 3. Ιχνηλασιμότητα του κρέατος  
Για την εφαρμογή των άρθρων 18 του κανονισμού 178/2002, του κανονισμού 931/2011 και του κανονισμού 
1337/2013:  
α) Οι επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής του κρέατος, πρέπει να διαθέτουν και να 
χρησιμοποιούν σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του καν. (EE) 
1337/2013.  
β) Οι επιχειρήσεις της υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 1 που διαθέτουν περισσότερα του ενός 
υποκαταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος καθώς και των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, 
εγγράφονται διαδικτυακά στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» για την 
παρακολούθηση των σφαγών, τη διακίνηση του κρέατος και την τήρηση των μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος. 
Άρθρο 4. Επισήμανση του κρέατος  

1. Η επισήμανση του κρέατος του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013, που προορίζεται για παράδοση στον 
τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1169/2011 
και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013.  

2. Για το βόειο κρέας ισχύουν οι διατάξεις: α) της με αριθ. 412013/2000 απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που αφορούν 
την επισήμανση του βοείου κρέατος και Τεύχος Β’ 1127/28.03.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12655 των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας» (ΦΕΚ Β΄1594), όπως ισχύει κάθε φορά, β) της με αριθ. 2260/155064/2014 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης περί συμπληρωματικών μέτρων σε 
εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που αφορούν την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το 
βόειο κρέας» (ΦΕΚ Β΄3383), όπως ισχύει κάθε φορά, γ) της με αριθ. 261136/2004 απόφασης του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Επισήμανση βοείου κρέατος – Αναμόρφωση ετικέτας» (ΦΕΚ Β΄ 961), 
όπως ισχύει κάθε φορά, δ) της με αριθ. 232149/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Εφαρμογή επισήμανσης 
βόειου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από την 1-1-2002» (ΦΕΚ Β΄ 215), όπως ισχύει κάθε φορά. 

 
Βόειο κρέας (Άνευ οστού νωπό και Με οστό νωπό) 
Το κρέας θα είναι νωπό (8 - 12 μηνών), Α’ ποιότητας, υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί 
κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με 
τις παραγγελίες των τμημάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν 
νόμιμα, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν και μέχρι έξι (6) ημέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις 
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προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού- υγειονομικού ελέγχου. Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται κάτω από 
υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο 
πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως 
καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το 
είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο. 
Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με εξωτερικό 
στρώμα λίπους 1 - 1,5 εκατοστά. Θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις. Μεταφορά με ψυγείο και θερμοκρασία από 0οC έως +4οC. 

Κιμάς βόειος (κατεψυγμένος) 
Ο προμηθευόμενος κιμάς θα είναι απολύτως κατάλληλος, θα πληροί τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί 
κατεψυγμένου κιμά. Οι συσκευασίες του κιμά θα φέρουν με ευθύνη του συσκευαστή και του προμηθευτή ετικέτες στα 
Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Θα πρέπει να έχει βγει πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα 
οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του κατεψυγμένου κρέατος/κιμά, (όχι πριν 
μια ώρα από την παραλαβή). Ο κιμάς θα παραδίδεται συσκευασμένος σε πακέτα vacuum των 500gr έτσι που να γίνεται 
εύκολη η εξακρίβωση της ποσότητας από τις ενδείξεις των εξωτερικών περιτυλιγμάτων του είδους για κάθε ποσότητα 
που παραλαμβάνεται κάθε φορά. Ο προμηθευτής που θα προμηθεύει κατεψυγμένα κρέατα που παράγγειλε η 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., οφείλει να δίνει σαφείς χαρακτηρισμούς, να τα φέρνει τυλιγμένα σε συσκευασίες όπως 
συνηθίζεται στο Εμπόριο και να έχουν τις πινακίδες πάνω και στα Ελληνικά για να μπορεί η Επιτροπή παραλαβής του 
Δήμου να κάνει έλεγχο για το είδος και την κατηγορία του κρέατος. Μεταφορά με ψυγείο καταψύκτη και θερμοκρασία 
– 18οC. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Απαραίτητα να φέρουν τις εξής 
ενδείξεις: (α) Χώρα καταγωγής, (β) Ημερομηνία τεμαχισμού, τυποποίησης και κατάψυξης, (γ) Ημερομηνία ανάλωσης / 
διατηρησιμότητας και (δ) Καθαρό βάρος. 

Συκώτι βόειο νωπό 
Το συκώτι πρέπει να προέρχεται από ζώα που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 
μηνών. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα 
τα σημεία του κρέατος. Τα τεμάχια κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7 - 8 ημέρες 
από την ημερομηνία παραλαβής τους. Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. Το προϊόν 
πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, 
ευρωτίασης ή τάγγισης. Το τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, 
όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του να συσκευάζεται σε κενό με υλικά συσκευασίας 
κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος της κάθε συσκευασίας θα πρέπει 
να είναι περίπου 1kg. 

Χοιρινό άνευ οστού (από μπούτι), Χοιρινή μπριζόλα (από κόντρα), Χοιρινή πανσέτα 
Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το κρέας να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε περίπτωση 
εισαγωγής από τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των 
εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. Τα 
τεμάχια κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & 
Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το εκάστοτε τρόφιμο δεν πρέπει να έχει 
υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν 
στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το εκάστοτε τρόφιμο πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & 
αντιμικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις 
διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει 
να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να 
αναγράφονται: Το είδος με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου, η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα / Μήνας 
/ Έτος)», η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά ή γραμμάρια (καθαρό βάρος), το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου, η σήμανση αναγνώρισης, οι ενδείξεις που 
προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη επισήμανση των βοοειδών (ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου, η χώρα 
γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής, η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα αναγνώρισης) του 
σφαγείου, η ημερομηνία σφαγής), οδηγίες συντήρησης, ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 
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συσκευασίας. Το κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο 
σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα 
θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα 
στον έλεγχο. Διανομή με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως 
προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την 
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
Το κρέας θα είναι νωπό και όχι κατεψυγμένο που έχει προηγουμένως αποψυχθεί και χορηγείται ως νωπό (8 - 12 
μηνών), Α’ ποιότητας, υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων. Το 
κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν και 
μέχρι έξι (6) ημέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού- 
υγειονομικού ελέγχου. Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα 
εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό 
κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές 
διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 
4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα 
που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1,5 – 2mm. Θα παραδίδονται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. Μεταφορά με ψυγείο και 
θερμοκρασία από 0°C έως +4°C. 

Αρνάκι γάλακτος, Αρνίσιος κιμάς 
Το κρέας  πρέπει  να  προέρχεται  από  υγιή  αρνιά  γάλακτος  30 - 45 ημερών και βάρους 8 - 12 κιλών, σε καλή 
θρεπτική κατάσταση χωρίς οσμή και αίματα, από εγκεκριμένα σφαγεία (άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. Το κρέας θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή από τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα πληροί  τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε 
ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση και διάθεση 
του προϊόντος. Το κρέας θα παραδοθεί το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητάς του,  τεμαχισμένο 
σε ημιμόρια ή τεμάχια  και  συσκευασμένο σε  συσκευασίες του 1kg περίπου, με αναγραφόμενη εξωτερικά της 
συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Για τα παραπάνω κρέατα θα υπάρχει η σφραγίδα προέλευσης. 

Γίδα, Πρόβατο 
Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 
έως 24 μηνών. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο 
σε όλα τα σημεία του κρέατος. Τα τεμάχια κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7 - 8 
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. Το 
προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, 
σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. Το τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του 
χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να 
συσκευάζεται σε κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1935/2004). Το 
καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου κρέατος θα πρέπει να είναι περίπου 1kg. 

Λουκάνικο από κοτόπουλο 
Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα και να είναι καλής 
θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το 
οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό 
καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 
ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. Οι προμηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο 
κοπής και επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις 
απαιτούμενες άδειες. Μεταφορά με ψυγείο και θερμοκρασία από 0°C έως +4°C. 

Κεμπάπ 
Παρασκευασμένο από βόειο και αρνίσιο κρέας, συνδυάζει τις προδιαγραφές τους. Από κρέας Α’ ποιότητας, υγιεινό, 
φρέσκο, που έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά 
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συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που 
βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1 - 1,5 εκατοστά, καθώς και να 
συνοδεύεται κατά την παραλαβή από τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα πληροί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις 
που αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση και διάθεση του προϊόντος. Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται κάτω από 
υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα 
παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. Μεταφορά 
με ψυγείο και θερμοκρασία από 0°C έως +4°C. 
 

ΤΜΗΜΑ 12 (Πουλερικά και Αυγά, Νωπά και Κατεψυγμένα)  

Κοτόπουλο νωπό (Ολόκληρο, Μπούτι, Φιλέτο, Φτερούγες – πλατάρια, Συκωτάκια, Παϊδάκια, Κιμάς, Ρολό και 
Σουβλάκι) 
Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα και να είναι καλής 
θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το 
οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό 
καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 
ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. 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. Οι προμηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και 
επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις απαιτούμενες 
άδειες. Μεταφορά με ψυγείο και θερμοκρασία από 0οC έως +4οC. 

Κοτόπουλο κατεψυγμένο (Μπούτι και Φιλέτο) 
Να είναι Α΄ ποιότητας και του τύπου 70%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα, να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης 
και να πληρούν τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένων κοτόπουλων. Οι συσκευασίες θα φέρουν με 
ευθύνη του συσκευαστή και του προμηθευτή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπου θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Θα πρέπει να έχουν βγει πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα 
οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του κατεψυγμένου κρέατος (όχι πριν μία 
ώρα από την παραλαβή). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Αυγά Ωοσκοπημένα (νωπά) 
Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα, Α’ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων 
διατάξεων συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο συσκευασίας, βάρους 53 - 63gr, κατηγορία medium. Θα πρέπει να 
αναγράφονται οι παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεις: Ο έλεγχος του βάρους θα 
εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από την Επιτροπή Παραλαβής. Τα αυγά θα είναι 
συσκευασμένα σε εξάδες ή καρτέλες από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις 
απαραίτητες ενδείξεις [(α) Όνομα και (β) διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρίας που μεριμνά για τη 
συσκευασία, (γ) Διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου, (δ) Κατηγορία αυγού Α’, (ε) Κατηγορία βάρους, (στ) Αριθμός 
αυγών, (ζ) Ημερομηνία παραγωγής και (η) Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας]. 

 

ΤΜΗΜΑ 13 (Είδη οπωροπωλείου, φρούτα και λαχανικά) 

Για όλα τα είδη οπωροπωλείου θα γίνονται παραγγελίες με βάση τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά και την 
εποχικότητά τους. Οι ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται αφορούν στην παραγγελία που θα γίνει την αντίστοιχη 
εποχή (π.χ. 12.000kg καρπούζι θα αγοραστούν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) 
 
 
Φρούτα και Λαχανικά (Πατάτες καθαρές, Κρεμμύδια μεσαία, Μελιτζάνες, Κολοκυθάκια, Πιπεριές, Πιπεριές 
Φλωρίνης, Πιπεριές καυτερές, Ντομάτες, Καρότα, Πράσα, Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, Κουνουπίδι, Σέλινο, 
Τζίντζερ, Μανιτάρια πλευρώτους, Μανιτάρια agaricus, Παντζάρια βολβός και φύλλα, Καρπούζι, Μπανάνες, Πεπόνι, 
Μήλα κόκκινα, Μήλα Jonagold, Μήλα Granny Smith, Μήλα Starking, Φράουλες, Πορτοκάλια για χυμό, Πορτοκάλια 
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για φαγητό, Λεμόνια, Σταφύλια όλα τα είδη, Αχλάδια, Νεκταρίνια, Ροδάκινα, Κάστανα, Ακτινίδια, Μανταρίνια, 
Κεράσια, Κρεμμύδια φρέσκα, Σκόρδα μεσαία, Αγγούρια, Μαϊντανός, Άνηθος, Μαρούλι, Δυόσμος) 
Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και 
ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και 
ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της καταναλώσεως. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων ή/και πάρα πολύ ώριμων ειδών. Να μην 
εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και 
ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το 
επιτρεπόμενο όριο και να παραδίδονται χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες οπωροπωλείου ανά είδος 
και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.  Να είναι τελευταίας εσοδείας, ήτοι της εποχής 
φρέσκα, σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου. Να είναι σε συσκευασίες καθαρές και με ετικέτα τα τυποποιημένα 
με τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα. Φρούτα που διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής 
ποιότητας που περιέχονται στα κιβώτια (καφάσια) πρώτης ποιότητας (με στοιχεία – καρτέλα και τυποποίηση). Οι 
πατάτες, τα κρεμμύδια και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες (χώματα κτλ.) και χωρίς αλλοιώσεις που 
προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών. Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου 
καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα (μεγάλη διάμετρος 4εκ., μικρή 
διάμετρος 3εκ). Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά – σαγκουίνια - τύπου Γιάφα 
- Μέρλιν κλπ.) πρέπει να είναι α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια, β) να μην έχουν χονδρές φλούδες, γ) να 
μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, απαγορευμένης της 
παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σύψεως και κερατίτιδος. Ειδικώς τα πορτοκάλια, να μην είναι αποθηκευμένα μέσα 
σε ψυγεία (ρητή οδηγία) και να μην παρουσιάζουν φλούδα με φελλώδες επίστρωμα περισσότερο από το τέταρτο (1/4) 
της όλης επιφανείας τους. Τα μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητας, διαμέτρου 70mm και άνω ομοιόμορφα, 
ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. 
Να μην έχουν στην επιφάνεια ή στη σάρκα τους αποχρώσεις και υφή ύποπτη για ασθένεια ή κακή παραγωγή ή κακή 
συντήρηση (ομοιόμορφη). Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και EXTRA ποιότητας, διαμέτρου 55mm και άνω, ομοιόμορφα, 
ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. 
Τα διάφορα άλλα είδη οπωροκηπευτικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου στο μέγεθος 
και την προέλευση. Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση για ένα είδος που παραγγέλθηκε προσκομίζοντας 
την αντίστοιχη βεβαίωση από την Δ/νση Εμπορίου που πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό στην αγορά του 
χονδρικού Εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να προμηθεύετε είδη οπωροπωλείου που 
ευδοκιμούν την περίοδο που γίνεται η παραγγελία. 
 

ΤΜΗΜΑ 14 (Λαχανικά και Κατεψυγμένα)   

Κατεψυγμένα λαχανικά (Αρακάς, Φασολάκια, Μπάμιες, Ανάμεικτα λαχανικά, Σπανάκι, Καλαμπόκι) 
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε., Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν 
το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί 
εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης 
ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά τη συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία από 450gr (για το καλαμπόκι) και 
από 750gr (για τα υπόλοιπα είδη) έως 1kg. H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 
είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή 
ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να 
βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

 
Φύλλο ζύμης Σφολιάτας και Κρούστα (κατεψυγμένο) 
Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 
θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα 
είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 
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450gr έως και 550gr. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Κανταΐφι (κατεψυγμένο) 
Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα. Το προϊόν να πληροί τις διατάξεις σύμφωνα με 
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Θα διατίθεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους 500gr. Τα προϊόντα 
κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη Άρτου και Ζύμες)  

Άρτος σε συσκευασία 
Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70%, σε τεμάχια του μισού (½) 
κιλού (kg), να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και 
απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκ κλιβανισμό του. 

Φρυγανιές 
Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, τριπλού ή τετραπλού πακέτου. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Το 
προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 350gr έως 550gr. 

Τριμμένη φρυγανιά 
Άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 
συσκευασία από 150gr έως και 250gr. 

Ψωμί του Τοστ (νωπό) 
Συσκευασία από 500gr έως και 1 κιλό, λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία, το οποίο θα παρασκευάζεται 
στην Ελλάδα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα 
καταψύκτες τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία 
μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε 
Υγειονομικές Διατάξεις. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης (< -19oC). 

Ψωμάκι στρογγυλό τύπου burger (νωπό) 
Συσκευασία από 500gr έως και 1 κιλό, λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία, το οποίο θα παρασκευάζεται 
στην Ελλάδα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Τσουρέκι 
Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, μαχλέπι, αυγά, γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι. Πρέπει να 
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοση. Τα τσουρέκια θα είναι τουλάχιστον 500gr το καθένα. 

Μελομακάρονα και Κουραμπιέδες 
Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι 
νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοση. Θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά για τρόφιμα χάρτινα κουτιά. Το 
κάθε κιλό μελομακάρονα και κουραμπιέδες θα αντιστοιχεί σε περίπου 20 - 25 τεμάχια. 
 

ΤΜΗΜΑ 16 (Είδη Άρτου και Κατεψυγμένα)  

Αραβική πίτα συσκευασμένη (νωπή) 
Η προμηθευόμενη πίτα να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Το αρτοσκεύασμα πρέπει να περιέχει αλεύρι αρίστης ποιότητας, να είναι απαλλαγμένο ή με 
περιορισμένα στο ελάχιστο κορεσμένα λιπαρά οξέα (20gr) και πλήρως απαλλαγμένα από trans, χαμηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι (κάτω από 5%), χωρίς συντηρητικά (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο 
ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της σχετικής νομοθεσίας) και με επιτρεπόμενα διογκωτικά. Θα διατίθεται σε 
συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους από 450gr έως και 550gr και θα περιέχει από έξι (6) έως οκτώ (8) τεμάχια 
πίτες. 

Πίτα Ελληνική για σουβλάκι (κατεψυγμένη) 
Η προμηθευόμενη πίτα να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Το αρτοσκεύασμα πρέπει να περιέχει αλεύρι αρίστης ποιότητας, να είναι απαλλαγμένο ή με 
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περιορισμένα στο ελάχιστο κορεσμένα λιπαρά οξέα (20gr) και πλήρως απαλλαγμένα από trans, χαμηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι (κάτω από 5%), χωρίς συντηρητικά (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο 
ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της σχετικής νομοθεσίας) και με επιτρεπόμενα διογκωτικά. Θα διατίθεται σε 
συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους από 600gr έως και 900gr και θα περιέχει οκτώ (8) έως δέκα (10) τεμάχια 
πίτες. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

ΤΜΗΜΑ 17 (Ψάρια, Νωπά)  

Για όλα τα είδη ιχθύων θα γίνονται παραγγελίες με βάση την διαθεσιμότητά τους στην αγορά και την εποχικότητά τους. 
Οι ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται αφορούν στην παραγγελία που θα γίνει την αντίστοιχη εποχή (π.χ. 20kg 
κολιός νωπός θα αγοραστούν κατά το μήνα Αύγουστο) 
Ψάρια Νωπά (Γαύρος, Σαρδέλα, Μπακαλιαράκια, Μπακαλιάρος, Κουτσομούρα μικρή και μεσαία, Κουταβάκια, 
Κολιός, Παλαμίδα, Καλαμάρια, Χταπόδι, Θράψαλα, Κεφάλια, Τσιπούρα ιχθυοτροφείου, Λαυράκι ιχθυοτροφείου και 
Ζαργάνα) 
Τα ψάρια θα είναι αρίστης ποιότητας, και πολύ φρέσκα. Το δέρμα τους θα είναι λείο, στιλπνό, και σφριγηλό. Τα μάτια θα 
είναι γυαλιστερά. Τα εντόσθια θα έχουν ζωηρό κόκκινο χρώμα και δεν θα είναι λιωμένα. Όλα τα ψάρια θα έχουν τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα ψάρια που δεν τηρούν τις προδιαγραφές, η 
παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό της. Θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές 
διατάξεις. Για τα είδη ιχθυοτροφείου απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της ∆/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια 
προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριμένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. 
(Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης). Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση συγκεκριμένου είδος 
ψαριού που θα ζητηθεί μόνο εάν  προσκομίσει βεβαίωση της οικίας αγορανομικής υπηρεσίας της αστυνομίας για την 
ανυπαρξία στην αγορά του ψαριού που ζητήθηκε. Η Επιτροπή παραλαβής μπορεί σε περίπτωση οποιασδήποτε 
αμφιβολίας για την ποιότητα, είδος, καταλληλότητα για βρώση κ.λπ. για τα ψάρια που προσφέρονται, να ζητά σχετική 
γνωμάτευση από την  αρμόδια υπηρεσία. Η μεταφορά των νωπών ψαριών θα γίνεται με μεταφορικό μέσο ισοθερμικό ή 
ψυγείο με τον ανάλογο πάγο. 

ΤΜΗΜΑ 18 (Ψάρια, Κατεψυγμένα)  

Ψάρια κατεψυγμένα (Βακαλάος, Γλώσσες, Καλαμαράκι ροδέλα, Σουπιά ροδέλα, Ψαροκροκέτες) 
Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) να είναι συσκευασμένα σε Α και Β 
συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημερομηνία 
Κατάψυξης, ημερομηνία Λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και 
επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι 
τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Τα 
χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Θα 
μεταφέρονται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και 
απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα 
συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση: 
 
Η προμήθεια του συνόλου των τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία 
Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο 
της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» 
("Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in Greece") και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Α/Α 
Πρόσκλησης 5025), με συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ (€): 

213.880,71 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και  

238.969,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 


