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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ:
Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να
είναι από 900-950 γραμμάρια (καθαρό).
Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης
αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι
ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος πρέπει να
διατίθεται στην κατανάλωση μισή ώρα τουλάχιστον μετά την απόκτηση της
θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ:
Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με
επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας.
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ: Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες.
Το βάρος του κουλουριού να είναι περίπου 80γρ.
Το ψήσιμο του άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και
ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής
τους, όλα τα προϊόντα να είναι α΄ ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων
ισχύουσες διατάξεις.
2Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδομένα στην ελληνική αγορά
αναγνωρισμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.
Η αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες γάλακτος είναι υποχρεωτική
(Αγορανομική διάταξη 08-01-2010).
1.

Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο
Λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα με 3,5% λιπαρά, μέσα σε
χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) του ενός (1)
λίτρου και δύο (2) λίτρων (σήμα καταλληλότητας) και θα πληροί τις
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Θα προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα

έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού
ελέγχου.
2.

Ημίσκληρο τυρί
Ημίσκληρο τυρί Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. Στη
συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να
αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ»
Β. Τυρί
Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.
Δ. Το βάρος του περιεχομένου.
Ε. Η ημερομηνία παραγωγής.
To τυρί ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή
κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να
είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν
αλλοιώσεις υφής και χρώματος.

3.

Τυρί φέτα
Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα. Στη συσκευασία να
αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«ΦΕΤΑ» (FETA) β)
Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η επωνυμία και η
έδρα του παραγωγού-συσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου στ) Η
ημερομηνία παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1) Τα
δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξοντας αριθμός
του τύπου συσκευασίας 3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ–
1650-20.12.94). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό
ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Αποκλείονται τα τρίμματα.

4.

Γιαούρτι
Να είναι με καϊμάκι από αγελαδινό γάλα, με 3,5 % λιπαρά.
Να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις και να έχει περιεκτικότητα
σε λίπος 3,85% στη συσκευασία των 224-240gr.
Το παρασκευαστήριο να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και να έχει
εξοπλισμό για αφυδάτωση του γάλακτος.

3Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ψάρια
Νωπά ψάρια, φρέσκα, να είναι Α΄ ποιότητας.
4Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΊΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΊΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΝΩΠΆ)
Προδιαγραφές νωπού κρέατος μόσχου-νωπού κιμά μόσχου, χοιρινού νωπού
και νωπών πουλερικών
1. Κρέας μόσχου
Νωπό εγχώριο σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α΄ ποιότητας
απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι
αρίστης θρεπτικής κατάστασης.
Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να

έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες
σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το
ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται:
α) η ημερομηνία σφαγής
β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο
γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα
δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα
ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα
Ταξινόμηση ζώου
Κατηγορία: Α
Διάπλαση: U ή R ή Ο
Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2
2.

Κιμάς μόσχου
Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α΄ ποιότητας, να
είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το
οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά,
να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού
κρέατος μόσχου.
Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη.
3.

Κρέας χοιρινό
Νωπό εγχώριο σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α΄ ποιότητας
απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι
αρίστης θρεπτικής κατάστασης.
Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να
έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες
σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το
ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται:
α) η ημερομηνία σφαγής
β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο
γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα
δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα
ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα
Ταξινόμηση ζώου
Κατηγορία: Α
Διάπλαση: U ή R ή Ο
Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2
4.

Κοτόπουλα νωπά
Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70% χωρίς εντόσθια
(συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αμάρα. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα
και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο
από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο.
5.

Αυγά
Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίου βάρους
από 53-63 γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα
λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους να
υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία
συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και
ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία
ωοσκόπησης.

5Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΊΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΊΟΥ
Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν
τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα θα προσφέρονται
σε συσκευασία μιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. Τα φρούτα θα
φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους.
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο
τιμολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του
προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας).
ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σμίθ, Μπέλ-φόρ.
ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π.

6Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν
πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονομασία
προϊόντος, μάρκα κ.λ.π.) με γνώμονα ότι πρόκειται για τακτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εκτός του ελαιόλαδου. Τα είδη παραδίδονται έτοιμα
προς χρήση χωρίς απόβαρο.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, ελληνικής προέλευσης και πρέπει να
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει
να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα
σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία ή να είναι δοκιμασμένα στους Παιδικούς Σταθμούς.
Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης,
η οποία θα είναι πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης τους.
Κατά την αξιολόγηση θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα οργανοληπτικά και
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων που θα κατατεθούν. Δείγματα θα
κατατεθούν για όλα τα προσφερόμενα είδη. Η μη κατάθεση δειγμάτων είναι λόγος
αποκλεισμού προσφοράς.
Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους
υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς
ιδιαίτερη πληρωμή.
1. Ζυμαρικά
Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100% και να μην προορίζονται για
επαγγελματική χρήση. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή
και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,
ακάρεα κ.λ.π. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. και του
φιδέ των 250 γρ.
2. Όσπρια – Ρύζια
Τα όσπρια – ρύζια να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναι απολύτως
καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται οι
εξής ενδείξεις: α)ελληνικής προέλευσης β)ποιότητα Α. Η συσκευασία για τα
όσπρια να είναι των 500 γρ. και για τα ρύζια του 1 κιλού.

3. Μαργαρίνη τύπου SOFT (Λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%)
Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει
την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και κάτω του
80%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι ένα (1) κιλό.
4. Ζάχαρη-ζάχαρη άχνη
Η ζάχαρη να είναι ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1)
κιλού και να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες.
5.

Μαρμελάδα
Η μαρμελάδα να είναι ελληνική (φράουλα). Να είναι παρασκευασμένη με
γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Επί της
συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Το βάρος της
συσκευασίας του να είναι 370 gr έως 450 gr.

6. Μέλι
Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» ή «ανθόμελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη,
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Το μέλι να είναι ελληνικής
παραγωγής. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το καθαρό βάρος
σε γραμμάρια, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα
του παραγωγού ή του συσκευαστή. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι
από 900 γρ. έως 1000 γρ.
7. Γάλα εβαπορέ
Να είναι μερικά αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα
σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5%. Η συσκευασία του να είναι σε
μεταλλικό κουτί των 410 γρ.
8.

Κομπόστα ροδάκινο
Επί της συσκευασίας πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το καθαρό βάρος
του περιεχομένου καρπού μετά την αποστράγγιση, η πυκνότητα του σιροπιού
και η ημερομηνία λήξης. Δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές
ουσίες. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 800 γρ.

9. Ντοματοχυμός
Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 400-500 γρ. Το άνοιγμα
της συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι.
10.

Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος
Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά
συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον. Η
συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ.

11.

Φρυγανιά τριμμένη
Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή
κατηγορίας εκ των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικά
παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 330-400 γρ.

12.

Αλάτι
Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες
ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες
χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό σακουλάκι του ενός
(1) κιλού.

13.

Σοκολατούχο ρόφημα
Στιγμιαίο ρόφημα κακάο το οποίο περιέχει βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.
Το βάρος τη συσκευασίας του να είναι 500 γρ. Στη συσκευασία να
αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.

14.

Κακάο
Κακάο σε σκόνη σε συσκευασία των 1000 γρ.

15.

Καφές ελληνικός
Καφές ελληνικός σε συσκευασία των 1000 γρ.

16.

Καφές στραγγιστός
Καφές στραγγιστός.

17.

Καφές στιγμιαίος
Καφές στιγμιαίος σε συσκευασία των 1000 γρ.

18.

Πιπέρι – ρίγανη - κύμινο
Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές και το βάρος της
συσκευασίας τους να είναι του μισού (0,5) κιλού.

19.

Ξύδι – Χυμός λεμονιού
Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να
μην περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του να είναι 400 γρ. Στη συσκευασία του
χυμού λεμονιού να αναγράφεται η φράση «Άρτυμα λεμονιού» και το βάρος
να είναι 380 γρ.

20.

Πραλίνα φουντουκιού
Πραλίνα φουντουκιού με κακάο. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η
ένδειξη δεν περιέχει χρώματα και συντηρητικά. Το βάρος της συσκευασίας να
είναι 400 γρ.

21.

Νέκταρ πορτοκάλι
Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) λ. Στην ετικέτα του να
αναγράφεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή
μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα
50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό
πεδίο με την ονομασία του προϊόντος. Να είναι χωρίς συντηρητικά.

22.

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς
καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η συσκευασία του να
είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού.

23.

Κόρν φλάουρ
Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200 γρ.

24.

Μπέικιν-πάουντερ
Συσκευασία των τριών τεμαχίων.

25.

Βανίλιες
Συσκευασία πέντε τεμαχίων (σε πλαστικό δοχειάκι μιας δόσης).

26.

Τσάι του βουνού
Τσάι του βουνού σε συσκευασία

27.

Ξερή μαγιά
Ξερή μαγιά των 18 γρ. σε συσκευασία των τριών τεμ.

28.

Σαλάμι
Σαλάμι παριζάκι σε συσκευασία 320 γρ.

29.

Ελαιόλαδο
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ και να έχει οξύτητα
0-1%. Το ελαιόλαδο να είναι ελληνικό και σε συσκευασία μεταλλική των 5 lt.

30.Αραβοσιτέλαιο
Το αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να είναι 100% φυτικό λάδι από καλαμπόκι.
Πολύγυρος
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Οικονομικού
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