
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
 
                                       ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΚΕΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΑ                  
ΕΤΗ 2017-2018-2019 
 

  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :             119.705,67 € 
  Φ.Π.Α (13% & 24%)                       :               17.621,39 € 
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                      :             137.327,06 € 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                      :             139/2017 
   

 
  

  
  

  

 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα 

εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης 

ποιότητας. Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία των 

υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Ενδεικτικά ισχύουν (όπως ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί): 
 Το Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007) 
 Το Π.Δ. 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α/2012) 

 Το Π.Δ. 23/2014 (ΦΕΚ 40/Α/2014) 

 Ο Ν. 2741/28-9-1999 (ΦΕΚ 199 Α): «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , 

άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις» 

 Ο Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007): «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.» 

 Ο Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013): Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 

προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό 

με την Υπουργική απόφαση: Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090 Β/31-07-2014) : 

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 
 Η υπουργική απόφαση: Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012): 

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων 

και ποτών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις σχετικές αντίστοιχες 

διευκρινιστικές μεταγενέστερα εκδοθείσες Υ.Α. και εγκυκλίους. 

 Ο Κανονισμός ΕΚ 1580/07 
 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που 

πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη 

χρησιμοποιηθεί. 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



 

Πρόκειται για την προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου Κασσάνδρας 

«Κοινωφελής Επιχείρηση» (Κ.Ε.Δ.Η.Κ) για τη λειτουργία των ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, κ.α. 

 

ΤΜΗΜΑ 1:ΟΜΑΔΑ 1η  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) Α1 με Φ.Π.Α. 13 % 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδη των άρθρων 1.1 έως και  1.3 ταξινομούνται με CPV υπό 

τον αριθμητικό κωδικό 15851100-9, με τίτλο «Μη μαγειρεμένα 

ζυμαρικά». 

 

      1.1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ– ΠΑΣΤΕΣ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Τα μακαρόνια – πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε 

αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες 

ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

1.2 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Το κριθαράκι θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς 

συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% 

σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία τις ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

1.3 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Το κους κους θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς 

συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% 

σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία τις ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 1.4 έως και 1.6 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15614000-5, με τίτλο «Επεξεργασμένο ρύζι». 

 

1.4 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Το κίτρινο ρύζι μπόνετ, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, 

βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με 

ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με 

φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης. 

Η συσκευασία θα είναι των 1.000 γραμ., εκτός από τις προβλεπόμενες 
ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα 
του ρυζιού. 

 



1.5 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Το ρύζι γλασέ, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη τις ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. 

Η συσκευασία θα είναι των 1.000 γραμ., εκτός από τις προβλεπόμενες 

ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα 

του ρυζιού. 

 

 1.6 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 Το ρύζι νυχάκι, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας 

και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη 

εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές 

οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη τις ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

Η συσκευασία θα είναι των 1.000 γραμ., εκτός από τις προβλεπόμενες 

ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα 

του ρυζιού. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 1.7 και 1.8 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 03212220-8, με τίτλο «Όσπρια». 

 

1.7 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Τα φασόλια, συσκευασίας 500 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού 

χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

 
1.8 ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Οι φακές, συσκευασίας 500 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, 

βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, 

στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από 

ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και 

του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα 

προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 1.9 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15331170-9, με τίτλο «Κατεψυγμένα λαχανικά». 

 

1.9 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (σε συσκευασία του ενός 

κιλού) Τα κατεψυγμένα πλατιά φασολάκια θα είναι Α΄ Ποιότητος, θα έχουν 

ζωηρό φυσιολογικό χρώμα, θα είναι καθαρισμένα, απαλλαγμένα ξένων 

σωμάτων. 

Σε συσκευασία του ενός (1) κιλού. 



Η συσκευασία των κατεψυγμένων φασολιών θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, 

με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία 

λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού 

βάρους επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. 

Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε 

θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά 

θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση 

κατάψυξης. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την 

ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, 

επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 1.10 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

03212220-8, με τίτλο «Όσπρια». 

 
1.10 ΑΡΑΚΑΣ (σε συσκευασία των 450 γραμμ.) 

Ο αρακάς, συσκευασίας 450 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, 

βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, 

στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από 

ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και 

του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα 

προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 1.11 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15540000-5, με τίτλο «Τυροκομικά προϊόντα». 

 
1.11 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. (σε συσκευασία των 800 - 1.000 γραμμ.) 

Φέτα συσκευασμένη Α ποιότητας Π.Ο.Π και να αναγράφεται ρητά στη 

συσκευασία το όνομα «φέτα». 
Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 

Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα 

κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία 

και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σε συσκευασία των 800-

1.000 γραμμ. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 1.12 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15511000-3, με τίτλο «Γάλα». 

 
1.12 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (σε συσκευασία των 410 γραμμ.) 

Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ 

αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να 

είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία των 

410γρ. 

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή 



αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες 

περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 

Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή 

ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 

Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν 

γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 
Να έχει σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 1.13 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15831600-8, με τίτλο «Μέλι». 

 
1.13 ΜΕΛΙ (σε συσκευασία των 920-1.000 γραμμ.) 

Το μέλι θα πρέπει να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς 

προσμίξεις και συντηρητικά σε συσκευασία 920-1000 gr γυάλινη ή μεταλλική, 

εγκεκριμένη  για διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδος  του άρθρου 1.14 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 03142500-3, με τίτλο «Αυγά». 

 

1.14 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ άνω των 55 γραμ. με αναγραφόμενη 
ημερομηνία 

Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την 

ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διακίνησης τουπροϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 

προσκόμισης. 

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους 

κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ), επίσης θα είναι σύμφωνα 

με τα αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του Δήμου. 

Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Α) 
Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 

Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. 

Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο 
από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 

Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς 

εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 

Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. Στ) Οσμή: 

Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. 
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 

Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή ψύξεως. Θ) 

Υποχρεωτικές ενδείξεις: 

 Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό 
παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 

 Επί της συσκευασίας των αυγών η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, 

το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και 

συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα της 

κατηγορίας Α΄σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η 

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η ημερομηνία συσκευασίας. 

Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της 

κείμενης Υγειονομικής Νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» 
Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 



λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 1.15 και 1.16 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15612000-1, με τίτλο «Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα 

και συναφή προϊόντα». 

 

1.15 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Το αλεύρι φαρίνα θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 

βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι 

που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. 

Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 

500 γραμ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

1.16 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (σε συσκευασία των 1.000 

γραμμ.) 

Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 

βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι 

που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. 

Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 

1.000 γραμ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας  και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος των άρθρων 1.17 και 1.18 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15551300-8, με τίτλο «Γιαούρτι». 

 

1.17 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ με λιπαρά 8-10% (σε συσκευασία του 

ενός κιλού) 

Να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα με 8-10% λιπαρά (να αναγράφεται 
στη συσκευασία) σε συσκευασία των 1.000 γραμ. 

Με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. 

 

1.18 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 1.19 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15411100-3, με τίτλο «Φυτικά έλαια». 

 
1.19 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (σε συσκευασία των 5,00 lt) 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. Θα πρέπει να 

είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με 

οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη 

για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η 

κατηγορία, το  καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός 

παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης 

και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1:ΟΜΑΔΑ 1η  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) Β με Φ.Π.Α. 24 % 

 



 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδη του άρθρου 1.1 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15851100-9, με τίτλο «Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά». 

 
1.1 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Οι χυλοπίτες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένες σε αεροστεγείς 

συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% 

σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη του άρθρου 1.2 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15331400-1, με τίτλο «Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα 
λαχανικά». 

 

1.2 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ (σε συσκευασία των 500 

γραμμ.) Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων 

χάρτινη ή μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. 
Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

 

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδος του άρθρου 1.3 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15431000-8, με τίτλο «Μαργαρίνη και παρόμοια 

παρασκευάσματα». 

 
1.3 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

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

κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. 

Θα παραδίδεται σε συσκευασία των 500 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό 

κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην 

συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος. 

 
      1.4 ΚΑΣΕΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος των άρθρων 1.5 και 1.6 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15332200-6, με τίτλο «Μαρμελάδες, ζελέδες φρούτων, πουρές 

και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών». 

 

1.5 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (τύπου Μερέντα- ισυδύναμο  σε 

συσκευασία των 700-1.000 γραμμ.) 

Άριστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίμματα από άλλα υλικά, χωρίς 

συντηρητικά και χρωστικές ουσίες με αγνά συστατικά που να διατηρούν τη 

θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει συστατικά, 

προέλευση, και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

 

1.6 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του 



χρησιμοποιηθέντος είδους. 

Σε συσκευασία των 500 γραμ., στην οποία θα υπάρχει ένδειξη του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

       1.7 ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ (ΤΥΠΟΥ NESQUICK- 

σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη των άρθρων 1.8 έως 1.10 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 
κωδικό 15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά». 

 
1.8 ΑΛΑΤΙ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, 

γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να 

μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην 

περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 

πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα και να έχει καθαρό βάρος 

1.000 γραμ., με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

 
1.9 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

 
1.10 ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος 

του άρθρου 1.11 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15871100-5, με τίτλο «Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού». 

 

1.11 ΞΥΔΙ (σε συσκευασία των 250 - 350 ml) 

Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να 

μην περιέχει αλκοόλη), σε συσκευασία των 250-350ml. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 1.12 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15831000-2, με τίτλο «Ζάχαρη». 

 
1.12 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ (σε συσκευασία των 1.000 

γραμμ.) 

Η ζάχαρη λευκή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη 

από ξένες ύλες, σε χάρτινη συσκευασία των 1.000 γρ, με ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος 

ζάχαρης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 1.13 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15612000-1, με τίτλο «Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και 



συναφή προϊόντα». 

 

1.13 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ (σε συσκευασία  3 τεμαχίων - ή 200 γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

Να έχει καθαρό βάρος 200 γραμ. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη του άρθρου 1.14 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά». 

 
1.14 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ σε συσκευασία των 5 φιαλιδίων 

Σε συσκευασία των πέντε φιαλιδίων και βάρος 1,5-2 γραμ. έκαστο φιαλίδιο. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 1.15 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15821000-9, με τίτλο «Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου και είδη 

ζαχαροπλαστικής». 

 

1.15 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΛΥΚΑ  (ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ή ισοδύναμου - σε 

συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Μπισκότα τύπου μιράντα ή ισοδύναμου, μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 500 

γρ. με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

 

1.16 ΚΑΚΑΟ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 

Σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, 

καθαρού βάρους 500 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 

 

1.17 ΚΥΒΟΙ ΓΕΥΣΕΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΚΝΟΡ ΚΟΤΑΣ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- σε 

συσκευασία των 12 ΤΕΜ.) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 1.18 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15811000-6, με τίτλο «Προϊόντα άρτου». 

 
1.18 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ.  

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος και ο τόπος 

παρασκευής. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 1.19 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15613310-4, με τίτλο «Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα». 

 

1.19 ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ/ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ) 

(σε συσκευασία των 500 γραμμ.) 
Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι). 

Η συσκευασία να είναι των 500 γραμ. εγκεκριμένη για τρόφιμα και να  

αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης - κατανάλωσης. 

 

1.20 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ (σε συσκευασία των 250 γραμμ.) 



 

1.21 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΜΕΝΗ 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 1.22 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15896000-5, με τίτλο «Προϊόντα βαθείας καταψύξεως». 

 

1.22 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ (σε συσκευασία των 1.000 γραμ.) 

Το φύλλο σφολιάτας να είναι προϊόν βαθειάς κατάψυξης, φτιαγμένο από 
αλεύρι σίτου. 

Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες βάρους 1.000 

γραμ, από αγνές πρώτες ύλες, με αναγραφή στη συσκευασία του παραγωγού 

και ένδειξη τις ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τις αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη των άρθρων 1.23 έως και 1.24 ταξινομούνται με CPV υπό τον 
αριθμητικό κωδικό 15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και 
μπαχαρικά». 

 

1.23 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

 

 
1.24 ΚΑΝΕΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ/ΤΡΙΜΜΕΝΗ (σε συσκευασία των 50 
γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

 

 

1.25 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 

1.26 ΚΕΤΣΑΠ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 

1.27 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ (σε συσκευασία των 5 κιλών) 

 

1.28 ΚΕΤΣΑΠ (σε συσκευασία των 5 κιλών) 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2:ΟΜΑΔΑ 2η ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) με Φ.Π.Α. 13 % 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Όλα τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι : 

Α’ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές 

της κατηγορίας. 

Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 

οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα 

τροφίμων και ποτών. 

Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να 

καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα 



από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

Στα δελτία αποστολής τους να αναγράφεται ότι είναι Α’ ποιότητας καθώς και ο 

τόπος παραγωγής τους. 

Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες 

για τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η 

μεταφορά και διακίνηση τους σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του 

προμηθευτή. 

Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 

ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 2.1 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

03212100-1, με τίτλο «Πατάτες». 

 

2.1 ΠΑΤΑΤΕΣ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 2.2 έως και 2.11 ταξινομούνται με CPV υπό τον 

αριθμητικό κωδικό 03221000-6, με τίτλο «Λαχανικά». 

 

2.2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
2.3 ΤΟΜΑΤΕΣ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

2.4 ΛΑΧΑΝΟ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
2.5 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 
(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο) 

 

2.6 ΚΑΡΟΤΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
2.7 ΣΕΛΙΝΟ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

2.8 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 

(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο των 100 γραμμ.) 

 

2.9 ΑΝΗΘΟΣ 

(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο των 100 γραμμ.) 

 
2.10 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

2.11 ΣΠΑΝΑΚΙ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 2.12 έως και 2.18 ταξινομούνται με CPV υπό τον 

αριθμητικό κωδικό 03222000-3, με τίτλο «Φρούτα και καρποί». 



 
2.12 ΛΕΜΟΝΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

2.13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

2.14 ΜΗΛΑ  

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
2.15 ΑΧΛΑΔΙΑ  

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

2.16 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

2.17 ΠΕΠΟΝΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

2.18 ΚΑΪΣΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 2.19 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

03221000-6, με τίτλο «Λαχανικά». 

 

 
2.19 ΜΑΡΟΥΛΙ 

(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο) 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3:ΟΜΑΔΑ 3η ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) Με Φ.Π.Α. 13 % 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 3.1 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15811000-6, με τίτλο «Προϊόντα άρτου». 

 

 

3.1 ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 

Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος, σε φραντζόλα καθαρού 

βάρους 350γρ. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, 

δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα 

είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με επαφή 

των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι 

ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να 

είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά 

το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα 

πρέπει να αποκτήσει την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές 

διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε 

πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής 

των τροφίμων. 

Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη 

της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των 

αλεύρων. Το ψωμί που προσκομίζεται στα τμήματα του Ν.Π. θα είναι 

ΦΡΕΣΚΟ. 



Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον 

Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται 
τακτικά. 

 

3.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 3.3 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15812000-3, με τίτλο «Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα». 

 

 

3.3 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ βάρους 450-500γρ 

Το τσουρέκι θα είναι άριστης ποιότητας από φρέσκα, από αγνά υλικά και 

σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον 

Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται 

τακτικά. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4:ΟΜΑΔΑ 4η ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(κριτήριο ποσοστό έκπτωσης) Με Φ.Π.Α. 13 % 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 4.1 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15111200-1, με τίτλο «Μοσχαρίσιο κρέας». 

 

 

      4.1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ (ΣΠΑΛΑ) 

Όσον αφορά στην ηλικία του ζώου από τα κομμάτια του οποίου θα προέρχεται 

ο κιμάς ισχύει ότι αναφέρεται και παραπάνω για τις ποσότητες του ανάλογου  

κρέατος μοσχαριού (σπάλα), που θα καταναλωθούν από τα παιδιά που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, 

(για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών κρέας μόσχου ηλικίας 8 έως 12 

μηνών). 

Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α ποιότητας, (σπάλα), να είναι καθαρισμένο 

εντελώς από λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. 

Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από 

νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να 

προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να 

έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού 

υγειονομικού ελέγχου. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας 

πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές 

αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος 

αποξεσμένα από οστά. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του 

HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 4.2 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15112130-6, με τίτλο «Κοτόπουλα». 

 

      4.2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65% 

Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο χωρίς 

οποιαδήποτε ξένη οσμή , σπασμένα κόκκαλα , σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές , 



χωρίς εγκαύματα ψύξης. 

Τύπου 65%, σφαγμένα να έχουν υποστεί δηλαδή αφαίμαξη, να είναι πλήρως 

αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και πόδια, απαλλαγμένα από όργανα του 

πεπτικού συστήματος, χωρίς συκώτι, καρδιά, στομάχι, καθαρά χωρίς ορατό 

ξένο σώμα ή ακαθαρσία. 
Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, 

ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 

1538/91). Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό 

έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα 

κτηνιατρικού ελέγχου. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του 

HACCP, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 4.3 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15113000-3, με τίτλο «Χοιρινό κρέας». 

 

      4.3 ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ 

Να είναι κρέας νωπό, άπαχο A ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, 

τένοντες κλπ, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου 

χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. 

Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες. Να έχει ετικέτα 

επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 

Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στα Τμήματα του Ν.Π. δεν πρέπει να 

παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 

5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της 

σύστασης. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του 

HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5:ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ) 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)  με Φ.Π.Α. 13 % 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 5.1 έως και 5.5 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15811511-1, με τίτλο «Έτοιμα σάντουιτς». 

 

5.1 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΣΠΑΛΑ-ΓΚΟΥΝΤΑ σε 

συσκευασία των 170 γραμμ.) 

 

5.2 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ-ΓΚΟΥΝΤΑ 

σε συσκευασία των 170 γραμμ.) 

 

5.3 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΚΑΠΝ. ΜΠΡΙΖΟΛΑ-

ΜΑΝΟΥΡΙ σε συσκευασία των 150 γραμμ.) 

 

5.4 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΠΑΡΙΖΑ-ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ σε 

συσκευασία των 170 γραμμ.) 

 

5.5 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ σε 

συσκευασία των 180 γραμμ.) 

 



5.6 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΠΡΑΛΙΝΑ (σε συσκευασία των 124-150 γραμμ.) 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6:ΠΟΤΩΝ-ΧΥΜΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)  με Φ.Π.Α. 24 % 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 6.1 έως και 6.5 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15982000-5, με τίτλο «Αναψυκτικά». 

 

6.1 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

(ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΥΠΟΥ FANTA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ KOYT. (6Ρ) 330/24 ΤΕΜ. 

 

6.2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΥΠΟΥ 

SPRITE KOYT. (6Ρ) 330/24 ΤΕΜ. 

 

6.3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΥΠΟΥ 

FANTA ΛΕΜΟΝΙ KOYT. (6Ρ) 330/24 ΤΕΜ. 

 

6.4 ΣΟΔΑ ΚΟΥΤΙ 330/24 ΤΕΜ. (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

 

6.5 ΤΟΝΙΚ ΚΟΥΤΙ 330/24 ΤΕΜ. (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

 

6.6 ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ(ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΥΠΟΥ NESTEA) 330/24 ΤΕΜ.   

 

6.7 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΟΥΤΙ(ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΥΠΟΥ NESTEA) 330/24 ΤΕΜ. 

 

6.8 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΡ. 23% 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 6.9 έως και 6.11 ταξινομούνται με CPV υπό τον 

αριθμητικό κωδικό  15321000-4, με τίτλο «Χυμοί φρούτων». 

 

6.9 ΧΥΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ - ΤΥΠΟΥ ΑΜΙΤΑ 

ΜΟΤΙΟΝ (σε συσκευασία  των 250ml/27τεμ) 

Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack των 250ml χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των 

συστατικών με την ένδειξη 
«Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». 

Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 

6.10 ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ - ΤΥΠΟΥ ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ (σε 

συσκευασία  των 250ml/27τεμ) 

Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack των 250ml χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των 

συστατικών με την ένδειξη 
«Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». 

Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 

6.11 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ - ΤΥΠΟΥ ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ 

100% (σε συσκευασία  των 330ml/27τεμ DC) 

Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack των 330ml χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των 



συστατικών με την ένδειξη 
«Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». 

Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 

      6.12 ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ (σε συσκευασία  των 187ML) 

 

 

ΤΜΗΜΑ 7:ΝΕΡΩΝ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)  με Φ.Π.Α. 13 % 

 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 7.1 και 7.2 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15981000-8, με τίτλο «Μεταλλικό νερό». 

 

7.1 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  ΝΕΡΟ(ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΥΠΟΥ ΑΥΡΑ) (6Ρ) 1,5L. 

Σε συσκευασία του 1,5 lt Κιβώτιο/εξάδα 

 

7.2 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ(ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΥΠΟΥ ΑΥΡΑ) (24/500ML). 

Σε συσκευασία του 0,5 lt κιβώτιο 

 

 

ΤΜΗΜΑ 8:ΟΜΑΔΑ 1η  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος)  με Φ.Π.Α. 13 % και 

24% 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη των άρθρων 8.1 έως 8.2 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 
κωδικό 15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά». 

 
8.1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, 

γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να 

μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην 

περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 

πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα και να έχει καθαρό βάρος 

1.000 γραμ., με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

 
8.2 ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.3 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15612000-1, με τίτλο «Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και 

συναφή προϊόντα». 

 

8.3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (σε συσκευασία των 1.000 

γραμμ.) 

Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 

βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι 

που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. 

Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 

1.000 γραμ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της 



ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας  και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδος  του άρθρου 8.4 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 03142500-3, με τίτλο «Αυγά». 

 

8.4 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ άνω των 55 γραμ. με αναγραφόμενη 
ημερομηνία 

Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την 

ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διακίνησης τουπροϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 

προσκόμισης. 

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους 

κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ), επίσης θα είναι σύμφωνα 

με τα αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του Δήμου. 

Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Α) 
Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 

Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. 

Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο 

από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 

Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς 

εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 

Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. Στ) Οσμή: 

Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. 
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 

Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή ψύξεως. Θ) 

Υποχρεωτικές ενδείξεις: 

 Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό 
παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 

 Επί της συσκευασίας των αυγών η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, 

το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και 

συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα της 

κατηγορίας Α΄σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η 

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η ημερομηνία συσκευασίας. 

Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της 

κείμενης Υγειονομικής Νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» 
Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός 

 

 

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδος του άρθρου 8.5 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15431000-8, με τίτλο «Μαργαρίνη και παρόμοια 

παρασκευάσματα». 

 
8.5 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

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

κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. 

Θα παραδίδεται σε συσκευασία των 1.000 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό 

κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην 

συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος. 

 



 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη του άρθρου 8.6 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά». 

 
8.6 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ σε συσκευασία των 5 φιαλιδίων 

Σε συσκευασία των πέντε φιαλιδίων και βάρος 1,5-2 γραμ. έκαστο φιαλίδιο. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 8.7 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15511000-3, με τίτλο «Γάλα». 

 
8.7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (σε συσκευασία των 410 γραμμ.) 

Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ 

αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να 

είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία των 

410γρ. 

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή 

αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες 

περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 

Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή 
ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 

Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν 

γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 
Να έχει σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδος του άρθρου 8.8 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15511100-4, με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα». 

 
8.8 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

Το αγελαδινό γάλα (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), θα είναι πλήρες 

όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως 

«παστεριωμένο γάλα». Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες 

απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει 

υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε 

συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC 

κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών και θα 

κλείνει με καπάκι ασφαλείας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-

4- 2014 ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε 

επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό 

χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε 

χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C 

τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί 

διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο 

παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, 

παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη 

δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το 

συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς 

C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί 

μέχρι 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε 

έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε 



εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» 

και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα 

καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του το είδος της 

θερμικής επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα, η ημερομηνία παραγωγής ή 

θερμικής επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι η αμέσως προηγούμενη 

από την ημερομηνία παράδοσης. Επίσης πρέπει να αναγράφεται σε σαφή 

μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η 

διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες, όπως επίσης και τα θρεπτικά 

συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών 

του γάλακτος. 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 8.9 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15551300-8, με τίτλο «Γιαούρτι». 

 

8.9 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ με λιπαρά 8-10% (σε συσκευασία του ενός 

κιλού) 

Να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα με 8-10% λιπαρά (να αναγράφεται 
στη συσκευασία) σε συσκευασία των 1.000 γραμ. 

Με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. 

 

        8.10 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 

        8.11 ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ (σε συσκευασία των 74 γραμμ./τεμ) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη του άρθρου 8.12 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά». 

 

8.12 ΓΑΡΥΦΑΛΟ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

 
        8.13 ΓΚΟΥΝΤΑ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 

        8.14 ΖΑΜΠΟΝ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.15 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15831000-2, με τίτλο «Ζάχαρη». 

 
8.15 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ (σε συσκευασία των 1.000 

γραμμ.) 

Η ζάχαρη λευκή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη 

από ξένες ύλες, σε χάρτινη συσκευασία των 1.000 γρ, με ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος 

ζάχαρης. 

 
        8.16 ΚΑΣΕΡΙ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 

8.17 ΚΑΚΑΟ (σε συσκευασία των 250-500 γραμμ.) 

Σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, 



καθαρού βάρους 500 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 

 

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδος του άρθρου 8.18 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15833000-6, με τίτλο «Ζαχαρώδη προϊόντα». 

 

8.18 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 
Σε συσκευασία των 1.000 γραμμ. διάφορες γεύσεις 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη του άρθρου 8.19 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά». 

 
8.19 ΚΑΝΕΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ/ΤΡΙΜΜΕΝΗ (σε συσκευασία των 50 
γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

 

8.20 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (σε συσκευασία του 1 κιλού.) 
Να είναι τύπου 38% υγρ - 40 % 

Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα αυτών. 

Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 
3 μηνών. 

Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία 

και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σε συσκευασία των 1.000 

γραμμ. 
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και 

όχι 
«τύπου κεφαλοτύρι» 

 

        8.21 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (σε συσκευασία των 200 γραμ.) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 8.22 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15613310-4, με τίτλο «Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα». 

 

8.22 ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ) (σε συσκευασία των 

1.000 γραμμ.) 
Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι). 

Η συσκευασία να είναι των 1.000 γραμ. εγκεκριμένη για τρόφιμα και να  

αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης - κατανάλωσης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδη των άρθρων 8.23 έως 8.24 ταξινομούνται με CPV υπό τον 



αριθμητικό κωδικό 15851100-9, με τίτλο «Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά». 

 

8.23 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Το κους κους θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς 

συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 

100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία τις ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

8.24 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Το κριθαράκι θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς 

συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 

100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία τις ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

       8.25 ΚΡΕΜΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (σε συσκευασία των 

200γραμμ.) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 8.26 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15411100-3, με τίτλο «Φυτικά έλαια». 

 
8.26 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (σε συσκευασία των 5,00 lt) 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. Θα πρέπει να 

είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με 

οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη 

για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η 

κατηγορία, το  καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός 

παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης 

και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

         8.27 ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ (σε συσκευασία των 1.000γραμμ.) 

 

         8.28 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ (σε συσκευασία των 150ml) 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδη του άρθρου 8.29 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15851100-9, με τίτλο «Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά». 

 

8.29 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ – ΠΑΣΤΕΣ (σε συσκευασία των 0,500 γραμ. ή 1.000 

γραμμ.) 

Τα μακαρόνια – πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε 

αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γραμ., από αγνές πρώτες 

ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 



είδος των άρθρων 8.30 έωςκαι 8.31 ταξινομείται με CPV υπό τον 

αριθμητικό κωδικό 15332200-6, με τίτλο «Μαρμελάδες, ζελέδες 

φρούτων, πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών». 

 

8.30 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του 

χρησιμοποιηθέντος είδους. 

Σε συσκευασία των 1.000 γραμ., στην οποία θα υπάρχει ένδειξη του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

8.31 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (ισοδύναμο- τύπου Μερέντα σε 

συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Άριστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίμματα από άλλα υλικά, χωρίς 

συντηρητικά και χρωστικές ουσίες με αγνά συστατικά που να διατηρούν τη 

θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει συστατικά, 

προέλευση, και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 8.32 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15831600-8, με τίτλο «Μέλι». 

 
8.32 ΜΕΛΙ (σε συσκευασία των 920-1.000 γραμμ.) 

Το μέλι θα πρέπει να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς 

προσμίξεις και συντηρητικά σε συσκευασία 920-1000 gr γυάλινη ή μεταλλική, 

εγκεκριμένη  για διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 8.33 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15612000-1, με τίτλο «Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και 

συναφή προϊόντα». 

 

8.33 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ (σε συσκευασία των 100 γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

Να έχει καθαρό βάρος 100 γραμ./τεμ 

 

       8.34 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΛΥΚΑ (σε συσκευασία των 180γραμμ.) 

 

       8.35 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ (σε συσκευασία των 100γραμμ.) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη του άρθρου 8.36 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15331400-1, με τίτλο «Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα 
λαχανικά». 

 

8.36 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ (σε συσκευασία των 500 

γραμμ.)  

Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων χάρτινη 

ή μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. 
Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 



 

        8.37 ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ (σε σωληνάριο των 150 γραμμ.) 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.38 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15981000-8, με τίτλο «Μεταλλικό νερό». 

 

8.38 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  (6ΑΔΑ Χ 1,5L). 

Σε συσκευασία του 1,5 lt 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος 

του άρθρου 8.39 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15871100-5, με τίτλο «Ξύδι και υποκατάστατα του ξυδιού». 

 

8.39 ΞΥΔΙ (σε συσκευασία των 350 ml) 

Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να 

μην περιέχει αλκοόλη), σε συσκευασία των 350ml. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη του άρθρου 8.40 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά». 

 
8.40 ΠΙΠΕΡΙ (σε συσκευασία των 100 γραμμ.) 
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
Να έχει καθαρό βάρος 100 γραμ. 

 

        8.41 ΠΑΓΩΤΟ (σε συσκευασία των 100ml) 

 

        8.42 ΠΑΡΙΖΑ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

 

        8.43 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ (σε συσκευασία των 340 γραμμ.) 

 

        8.44 ΠΟΠ ΚΟΡΝ (σε συσκευασία των 120 γραμμ.) 

 

 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.45 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

03212220-8, με τίτλο «Όσπρια». 

 

8.45 ΡΕΒΥΘΙΑ (σε συσκευασία των 500γραμ ή 1.000 γραμμ.) 

Τα φασόλια, συσκευασίας 1.000 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού 

χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 



 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 8.46 και 8.47 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15614000-5, με τίτλο «Επεξεργασμένο ρύζι». 

 

8.46 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ (σε συσκευασία των 500γραμ ή  1.000 γραμμ.) 

Το ρύζι άσπρο, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης. 

Η συσκευασία θα είναι των 1.000 γραμ., εκτός από τις προβλεπόμενες 
ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα 
του ρυζιού. 

 

8.47 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ (σε συσκευασία των 500γραμ ή  των 

1.000 γραμμ.) 

Το κίτρινο ρύζι μπόνετ, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, 

βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με 

ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με 

φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη τις 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τις αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

Η συσκευασία θα είναι των 1.000 γραμ., εκτός από τις προβλεπόμενες 

ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα 

του ρυζιού. 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 
είδη του άρθρου 8.48 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15872000-1, με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά». 

 
8.48 ΡΙΓΑΝΗ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.) 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

 

        8.49 ΓΚΟΦΡΕΤΑ (σε συσκευασία των 33 γραμμ.) 

 

        8.50 ΣΟΚΟΛΑΤΑ (σε συσκευασία των 250 γραμμ.) 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.51 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15896000-5, με τίτλο «Προϊόντα βαθείας καταψύξεως». 

 

8.51 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ (σε συσκευασία των 900 γραμ.) 

Το φύλλο σφολιάτας να είναι προϊόν βαθειάς κατάψυξης, φτιαγμένο από 

αλεύρι σίτου. 

Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες βάρους 900 γραμ, 



από αγνές πρώτες ύλες, με αναγραφή στη συσκευασία του παραγωγού και 

ένδειξη τις ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τις αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 8.52 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15545000- 0, με τίτλο «Τυριά για επάλειψη» 

 

8.52 ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΙΦΟΜΕΝΟ ΤΥΡΙ ΜΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ (σε συσκευασία 
των 140ΓΡ/ΤΕΜ) 

Να είναι τύπου υγρ. 58% - 67,5% 

Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

Το τυρί να έχει κρεμώδη υφή και είναι κατάλληλο για επάλειψη 

(spread) και 

εύγευστο. Να είναι κατάλληλο για μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. 

Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία 

και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σε συσκευασία των 2 

κιλών. 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.53 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15540000-5, με τίτλο «Τυροκομικά προϊόντα». 

 
8.53 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. (σε συσκευασία των 800 - 1.000 γραμμ.) 

Φέτα συσκευασμένη Α ποιότητας Π.Ο.Π και να αναγράφεται ρητά στη 

συσκευασία το όνομα «φέτα». 
Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 

Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα 

κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία 

και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σε συσκευασία των 800-

1.000 γραμμ. 

 

        8.54 ΤΑΡΑΜΑΣ (σε συσκευασία των 1.000γραμμ.) 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.55 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15851100-9, με τίτλο «Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά». 

 

8.55 ΤΡΑΧΑΝΑΣ (σε συσκευασία των 500γραμ ή των 1.000 γραμ.) 

Ο τραχανάς θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς 

συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες με σχήμα 

κοκκώδες και ακανόνιστο, με ένδειξη στη συσκευασία τις ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας  και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 



 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 8.56 και 8.57 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 03212220-8, με τίτλο «Όσπρια». 

 
8.56 ΦΑΚΕΣ (σε συσκευασία των 500γραμ ή των 1.000 γραμμ.) 

Οι φακές, συσκευασίας 1.000 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού 

χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

 

8.57 ΦΑΣΟΛΙΑ (σε συσκευασία των 1.000 γραμμ.) 

Τα φασόλια, συσκευασίας 1.000 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού 

χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες 

ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη τις ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.58 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15221000-3, με τίτλο «Κατεψυγμένα ψάρια». 

 

8.58 ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ (σε συσκευασία των 

450 γραμμ.)  

Ο μπακαλιάρος θα είναι κατεψυγμένος, α’ ποιότητας, καλά διατηρημένος 

κατευθείαν βγαλμένος από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει. 
Να μην έχει αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
Κατά την απόψυξη να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού του βάρους. 

Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν 

εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη 

συσκευασία του προϊόντος. 
Τις, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος 

αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών 

και η εναρμόνιση τις ισχύουσες κανονιστικές, κτηνιατρικές, υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις, Π.Δ. 786/1978, περί κτηνιατρικής επιθεώρησης 

αλιευμάτων και Π.Δ. 290/92, τροποποίηση του Π.Δ. 786/78, κανονισμού 

Π.Δ.412/94 περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και 

αλιευμάτων, κανονισμού 2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εμπορίας 

αλιευτικών προϊόντων, οδηγίας 2000/13/Ε.Κ. περί επισήμανσης τροφίμων 

καθώς και τις Αγορανομικής Διάταξης 7/2009(άρθρο 101, 106, 107), σχετικά 

με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το 

ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 290/92. 

Απαιτείται τις η εναρμόνιση τις ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και 

αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα 

κατεψυγμένα αλιεύματα. 
 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 



λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 8.59 και 8.60 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 

15321000-4, με τίτλο «Χυμοί φρούτων». 

 

8.59 ΧΥΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ (σε συσκευασία  των 1.000ml) 

Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack των 1.000ml χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των 

συστατικών με την ένδειξη 
«Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». 

Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 

8.60 ΧΥΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣ (σε συσκευασία  των 250ml) 

Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack των 250ml χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των 

συστατικών με την ένδειξη 
«Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». 

Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 
 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 8.61 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15811000-6, με τίτλο «Προϊόντα άρτου». 

 
8.61 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 

Σε συσκευασία των 700 γραμ. 

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος και ο τόπος 

παρασκευής. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9:ΟΜΑΔΑ 2η ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) με Φ.Π.Α. 13 % 
 
 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 9.1 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15331170-9, με τίτλο «Κατεψυγμένα λαχανικά». 

 

9.1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (σε συσκευασία του ενός κιλού) 

Ο καταψυγμένος αρακάς θα είναι Α΄ Ποιότητος, θα έχει το ζωηρό 

φυσιολογικό του χρώμα, θα είναι καθαρισμένος, απαλλαγμένος ξένων 
σωμάτων. 
Σε συσκευασία του (ενός) 1 κιλού 

Η συσκευασία του κατεψυγμένου αρακά θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με 

τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία 

λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού 

βάρους επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. 

Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε 

θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά 

θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση 

κατάψυξης. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την 

ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, 

επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης. 



 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.10, 9.13, 9.17, 9.19, 9.21, 9.22, 

9.25, 9.30, 9.31, 9.36, 9.40, 9.42. ταξινομούνται με CPV υπό τον 

αριθμητικό κωδικό 03222000-3, με τίτλο «Φρούτα και καρποί». Του 

άρθρου 9.28 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 03212100-1, 

με τίτλο «Πατάτες». Των άρθρων 9.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12, 9.14 

έως 9.16, 9.18, 9.20, 9.23, 9.24, 9.26 έως 9.29, 9.32 έως 9.35, 9.37 

έως 9.39, 9.41. ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

03221000-6, με τίτλο «Λαχανικά». Του άρθρου 9.8 ταξινομούνται με 

CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 15331170-9, με τίτλο «Κατεψυγμένα 

λαχανικά». 

 

9.2 ΑΧΛΑΔΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.3 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 
 

9.4 ΑΝΗΘΟΣ 

(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο) 

 
9.5 ΑΓΓΟΥΡΙ 

(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο) 
 

9.6 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.7 ΚΑΙΣΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 
 

9.8 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

Το καταψυγμένο καλαμπόκι θα είναι Α΄ Ποιότητος, θα έχει το ζωηρό 
φυσιολογικό του χρώμα, θα είναι καθαρισμένος, απαλλαγμένος ξένων 
σωμάτων. 
Σε συσκευασία του (ενός) 1 κιλού 

Η συσκευασία του κατεψυγμένου καλαμποκιού θα είναι, κατάλληλη για 

τρόφιμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και 

ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία 

διακινητή, καθαρού βάρους επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική 

γλώσσα. 

Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε 

θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά 

θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση 

κατάψυξης. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την 

ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, 

επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης. 

 

9.9 ΚΑΡΟΤΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.10 ΚΑΡΠΟΥΖΙ 
(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 



9.11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.12 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 

(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο) 

 

9.13 ΚΕΡΑΣΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.15 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ  

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.16 ΛΑΧΑΝΟ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.17 ΛΕΜΟΝΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.18 ΜΑΡΟΥΛΙ 

(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο) 

 

9.19 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.20 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.21 ΜΗΛΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.22 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 
(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.23 ΜΠΡΟΚΟΛΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.24 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 

(μονάδα μέτρησης : τεμάχιο) 

 

9.25 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.26 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑΣ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.27 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΣΑΛΤΣΑΣ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.28 ΠΑΤΑΤΕΣ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.29 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.30 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 



9.31 ΠΕΠΟΝΙΑ  

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.32 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΑ  

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.33 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 
 

9.34 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.35 ΠΡΑΣΣΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.36 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό 

 

9.37 ΣΕΛΙΝΟ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.38 ΣΚΟΡΔΟ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.39 ΣΠΑΝΑΚΙ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 
9.40 ΣΤΑΦΥΛΙ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.41 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

9.42 ΦΡΑΟΥΛΕΣ  

(μονάδα μέτρησης : κιλό) 

 

 

ΤΜΗΜΑ 10:ΟΜΑΔΑ 3η ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) Με Φ.Π.Α. 13 % 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη του άρθρου 10.1 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15811000-6, με τίτλο «Προϊόντα άρτου». 

 

 

10.1 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 

Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος, σε φραντζόλα καθαρού 

βάρους 350γρ. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, 

δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα 

είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με επαφή 

των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι 

ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να 

είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά 

το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα 

πρέπει να αποκτήσει την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές 

διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε 

πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής 



των τροφίμων. 

Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη 

της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των 

αλεύρων. Το ψωμί που προσκομίζεται στα τμήματα του Ν.Π. θα είναι 

ΦΡΕΣΚΟ. 
Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον 

Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται 
τακτικά. 

 

10.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 

 

10.3 ΣΤΑΦΙΔΟΚΟΥΛΟΥΡΟ 

 

10.4 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ 

 

10.5 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ 

 

10.6 ΠΙΤΣΕΣ 

 

10.7 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΑ 

 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 10.8 και10.9 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15812000-3, με τίτλο «Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα». 

 

10.8 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

 

10.9 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ATOMIKO 

Το τσουρέκι θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και 

σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον 

Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται 

τακτικά. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 11:ΟΜΑΔΑ 4η ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(κριτήριο ποσοστό έκπτωσης) Με Φ.Π.Α. 13 % και 24% 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδη των άρθρων 11.1 και 11.2 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15111200-1, με τίτλο «Μοσχαρίσιο κρέας». 

 
11.1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ-ΕΛΙΑ-ΠΟΝΤΙΚΟΣ) 

Να προέρχεται από ζώο, ηλικίας 8 – 12 μηνών. 

Να είναι κρέας νωπό, άπαχο A ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, 

τένοντες κλπ, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου 

χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα (σπάλα – ελιά – ποντικός). 

Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες. Να έχει ετικέτα 

επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 

Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στα τμήματα του Ν.Π. δεν πρέπει να 

παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 

5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της 

σύστασης. 



Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του 

HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

       11.2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ (ΣΠΑΛΑ) 

Όσον αφορά στην ηλικία του ζώου από τα κομμάτια του οποίου θα προέρχεται 

ο κιμάς ισχύει ότι αναφέρεται και παραπάνω για τις ποσότητες του ανάλογου  

κρέατος μοσχαριού (σπάλα), που θα καταναλωθούν από τα παιδιά που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, 

(για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών κρέας μόσχου ηλικίας 8 έως 12 

μηνών). 

Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α ποιότητας, (σπάλα), να είναι καθαρισμένο 

εντελώς από λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. 

Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από 

νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να 

προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να  

Έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού 

υγειονομικού ελέγχου. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας 

πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές 

αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος 

αποξεσμένα από οστά. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του 

HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 11.3 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15112130-6, με τίτλο «Κοτόπουλα». 

 

            11.3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65% 

Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο χωρίς 

οποιαδήποτε ξένη οσμή , σπασμένα κόκκαλα , σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές , 

χωρίς εγκαύματα ψύξης. 

Τύπου 65%, σφαγμένα να έχουν υποστεί δηλαδή αφαίμαξη, να είναι πλήρως 

αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και πόδια, απαλλαγμένα από όργανα του 

πεπτικού συστήματος, χωρίς συκώτι, καρδιά, στομάχι, καθαρά χωρίς ορατό 

ξένο σώμα ή ακαθαρσία. 
Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, 

ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 

1538/91). Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό 

έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα 

κτηνιατρικού ελέγχου. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του 

HACCP, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 12:ΟΜΑΔΑ 1η  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 

ΓΑΛΑΤΑ 

(κριτήριο ποσοστό έκπτωσης) Με Φ.Π.Α. 13 % 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό 

προμήθεια είδος του άρθρου 12.1 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό 

κωδικό 15511100-4, με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα». 

 
12.1 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 



Το αγελαδινό γάλα (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), θα είναι πλήρες 

όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως 

«παστεριωμένο γάλα». Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες 

απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει 

υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε 

συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC 

κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών και θα 

κλείνει με καπάκι ασφαλείας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-

4- 2014 ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε 

επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό 

χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε 

χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C 

τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί 

διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο 

παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, 

παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη 

δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το 

συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς 

C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί 

μέχρι 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε 

έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε 

εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» 

και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα 

καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του το είδος της 

θερμικής επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα, η ημερομηνία παραγωγής ή 

θερμικής επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι η αμέσως προηγούμενη 

από την ημερομηνία παράδοσης. Επίσης πρέπει να αναγράφεται σε σαφή 

μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η 

διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες, όπως επίσης και τα θρεπτικά 

συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών 

του γάλακτος.  

                                            Ή 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια 

είδος του άρθρου 12.1 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15511000-3, με τίτλο «Γάλα». 

 
12.1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (σε συσκευασία των 410 γραμμ.) 

Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ 

αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να 

είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία των 

410γρ. 

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή 

αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες 

περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 

Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή 
ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 

Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν 

γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 
Να έχει σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP 
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