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Τίτλος: Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών 

αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας 

για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022» 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για 

να καλύψει τις ανάγκες του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022. Με την προμήθεια αυτή θα 

καλύψει τις ανάγκες του για τη  παροχή συσσιτίου στους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Κέρκυρας, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.). και στο ΚΑΠΗ Κερκυραίων και την παροχή γάλακτος τύπου 

εβαπορέ στους εργαζομένους του Συνδέσμου, σύμφωνα με  τα στοιχεία του 

γραφείου προσωπικού , για τους  υπάλληλους που είναι δικαιούχοι, στα πλαίσια 

εφαρμογής της  ΚΥΑ 43729/7-6-2019 ( ΦΕΚ 2208 τ. Β/ 8-6-2019). 
Τα προς προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα: κρεοπωλείου (νωπά κρέατα 

και πουλερικά), κατεψυγμένων ειδών ιχθυοπωλείου και διαφόρων 

κατεψυγμένων ειδών διατροφής και αναλωσίμων ειδών παντοπωλείο, 

άρτου, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής, χυμών, φρούτων, 

αναψυκτικών, νερού, ειδών οπωρολαχανοπωλείου. 

 

 
 
Η εν λόγω προµήθεια κατατάσσεται σε δεκατρία διακριτά επί µέρους 
ΤΜΗΜΑΤΑ, τα οποία έχουν την ακόλουθη αρίθµηση και τίτλους : 
 

                            
                                       ΤΜΗΜΑΤΑ 

       ΜΕΡΙΚΟ 

       ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15110000-2 Κρέας CPV :               Κοτόπουλο) 

32.064,48 

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ  ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15220000-

6 Κατεψυγμένα ψάρια ) 

23.439,60 

ΤΜΗΜΑ 3: ΜΈΛΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 3.487,50 



ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ  ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV:15831600-

8     ΜΕΛΙ) 

ΤΜΗΜΑ 4:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 (CPV:15411100-3 Φυτικά έλαια ) 

 

9.621,18 

ΤΜΗΜΑ 5:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΙΜΗ ΣΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ(CPV:15000000-8 Τρόφιμα ) 

 

66.981,95 

ΤΜΗΜΑ 6:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ  

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Τμήμα 6: ΜΕ ΦΠΑ 24% για το CPV  :15982000-5 Αναψυκτικά 6.1, 

  Τμήμα 6 :  ΜΕ 13% για το CPV:15982100-6 Φρουτοχυμοί  6.2  

    

384,00 

ΤΜΗΜΑ  7 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,  ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ , ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ   ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

(CPV:15811000-6 Προϊόντα άρτου) 

(CPV:15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής 

και γλυκίσματα) 

4.236,50 

ΤΜΗΜΑ 8 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,  ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ , ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ   ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

(CPV:15811000-6 Προϊόντα άρτου) 

(CPV:15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής 

και γλυκίσματα) 

 

10.472,10 

ΤΜΗΜΑ 9 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,  ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ , ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

3.903,20 



ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ   ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

(CPV:15811000-6 Προϊόντα άρτου) 

(CPV:15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής 

και γλυκίσματα) 

ΤΜΗΜΑ 10 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 (CPV:15300000-1 Φρούτα , CPV: 0322000-9 Λαχανικά ) 

13.474,65 

ΤΜΗΜΑ 11 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 (CPV:15300000-1 Φρούτα , CPV: 0322000-9 Λαχανικά ) 

34.996,03 

ΤΜΗΜΑ 12 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 (CPV:15300000-1 Φρούτα , CPV: 0322000-9 Λαχανικά ) 

13.493,18 

ΤΜΗΜΑ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

(CPV:15511000-3 Γάλα) 

28.560,00 

  

  

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 245.114,37 

ΦΠΑ (13%) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 31.833,67 

ΦΠΑ (24%) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 57,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 277.005,64 
 

Για την προμήθεια γάλακτος.  
Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208/ Β΄ / 08-06-2019), κάθε 

εργαζόμενος στον οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας 

δικαιούται ένα λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση 

αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του κατά τον ανωτέρω χρόνο 

χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με 

ειδική σήμανση επί του κιτίου ώστε να μην είναι εφικτή η διάθεσή του. Η 

διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. Σε εφαρμογή της 

ανωτέρω ΚΥΑ. 
 
 
 

 



Α/

Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΑΤΟΜΑ 
 

    
 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15.6063.01 

 

Μόνιμοι / 

Αορίστου/Ορισμένου: 

136 
 

1 
 

 

  
  

   
 

 
Κάθε εργαζόμενος δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ημερησίως, για 
είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα (5νθημερη εβδομάδα εργασίας). 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και να 

παραδίδει τις απαιτούμενες ποσότητες γάλακτος πλήρες ( όπως 

καθορίζεται σήμερα από την νομοθεσία ). Το γάλα θα είναι αρίστης 

ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από οποιοδήποτε άχρηστη, 

περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού.  

 

 

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Οι υπάλληλοι- δικαιούχου της παροχής γάλακτος ανά δομή αναγράφονται 

ως ακολούθως: 

 

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   

ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 

 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 

 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡ 3 

ΣΥΝΟΛΟ  6 

   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 

 ΔΕ ΒΟΗΘ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 19 

 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 21 

 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 19 

 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6 

   

ΣΥΝΟΛΟ  69 

   

ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ & 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 9 

 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 

 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦ 2 

ΣΥΝΟΛΟ  13 

   

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ. 4 

 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 

 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4 

ΣΥΝΟΛΟ  10 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  98 



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΟΡ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1 

   

ΣΥΝΟΛΟ   1 

   

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 

 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  9 

 ΥΕ ΟΙΚ. ΒΟΗΘΩΝ 21 

ΣΥΝΟΛΟ  34 

   

ΚΗΦΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 

 ΥΕ ΟΙΚ. ΒΟΗΘΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  2 

   

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 

   

ΣΥΝΟΛΟ  1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  136 

  

 

Β) ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών οι μέρες 

εργασίας είναι : 

 

Σύνολο εργάσιμων ημερών ανά έτος 366  

Σαββατοκύριακα 104 52 εβδομάδες Χ 2 

Ημέρες διακοπής λειτουργίας 

Παιδικών Σταθμών(Αυγουστος, 

Χριστούγεννα,Πάσχα) 

38  

Ημέρες αργίων 17  

Λοιπές άδειες (γονικές, αναρρωτικές, 

ειδικές, μέσος όρος κατά παραδοχή) 

12  

Ημέρες παροχής γάλακτος σε 

δικαιούχους 

195 195*98=19110 

 

 

Οι μέρες εργασίας των υπαλλήλων του Συνδέσμου ανέρχονται στις 213 

ημέρες εργασίας για τον καθένα για ένα έτος , οι οποίες προκύπτουν ως 

ακολούθως: 

 

Σύνολο εργάσιμων ημερών ανά έτος 366  

Σαββατοκύριακα 104 52 εβδομάδες Χ 2 

Ημέρες άδειας 29 25 + 4 παραμεθορίου 

Ημέρες αργίων 17  

Λοιπές άδειες (γονικές, αναρρωτικές, 

ειδικές, μέσος όρος κατά παραδοχή) 

3  



Ημέρες παροχής γάλακτος σε 

δικαιούχους 

213 213*38=8094 

 

 

Γ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

1 lt φρέσκου γάλακτος ισούται με 1 κιλό + 38γρ. δηλ. 1038 γρ. 

 

Δ) ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Ως ενδεικτική τιμή υπολογίζεται:  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6063.01 του προϋπολογισμού με τίτλο 
«Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος - Διεθνής διαγωνισμός 2021-

2022)»   

 

Η συνολική δαπάνη για την συγκεκριµένη προµήθεια προϋπολογίζεται στο 
συνολικό ποσό των 277.005,64 € (Προϋπολογισµός προµήθειας «Τροφίμων και 

λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022» 

Τα ανωτέρω ποσά  θα καλυφθούν ως εξής: 

                                                       ΕΤΟΣ 2021 

1. Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 5,00 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων  Παιδικοί σταθμοί - 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΚΑΠΗ (Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)» 

2. Κ.Α. 60.6481.01 ποσού 5,00 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ (Διεθνής 

διαγωνισμός 2021-2022)»  

2. Κ.Α. 60.6481.02 ποσού 5,00 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ 

Δ.Κ.Κ.(Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)» 

3.Κ.Α. 15.6063.01 ποσού 5,00 €  ευρώ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση 

γάλακτος - Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)»                                        

                                                     ΕΤΟΣ 2022 

1. Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 225.076,40 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων  Παιδικοί 

σταθμοί - ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΚΑΠΗ (Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)» 

2. Κ.Α. 60.6481.01 ποσού 9.820,72  € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ 

(Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)»  

2. Κ.Α. 60.6481.02 ποσού 9.820,72 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ 

Δ.Κ.Κ.(Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)» 

3.Κ.Α. 15.6063.01 ποσού 32.267,80 €  ευρώ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση 

γάλακτος - Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)»                                       

                                 

 

                                  

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Τίτλος Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την 

Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας 

για το έτος 2022» 

 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

1.1 

Κιµάς  µόσχου νωπός λάπα: Να προέρχεται από νωπό κρέας µόσχου Α’ ποιότητος, 
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. Αποκλείονται από την παρασκευή κιµά και τα τραυµατισµένα µέρη. 

ΝΑΙ   

1.2 

Κοτόπουλα νωπά: Να είναι Α΄ ποιότητας νωπά, προσφάτου σφαγής. Να προέρχονται 
από υγιή  κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγή σε 
σύγχρονο και ελεγχόµενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο 
διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυµία θα 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό 
υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται η 
ηµεροµηνία λήξης. Η ηµεροµηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξεως. 

ΝΑΙ   

1.3 

Μοσχάρι ελιά νωπό : Να προέρχεται από νωπό κρέας µόσχου Α’ ποιότητος.  Το κρέας 

να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, να έχει 

υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόµενες  σηµάνσεις σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικά για το βόειο κρέας – διευκρινίζεται ότι θα αφορά 

βόειο νεαρό ζώο 12 έως 24 µηνών – απαιτείται η προσκόµιση ετικέτας επισήµανσης. 

Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική 

κατάσταση και τα σφαγεία της να ταξινοµούνται µε µικρή κατηγορία λίπους. Το 

κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει 

θερµοκρασία ανώτερη των +7ο C οξύτητα (ΡΗ) µεγαλύτερη του 6,1 και µικρότερη 

του 5,6 και αλλοίωση του χρώµατος της οσµής και της σύστασης. Η µεταφορά του 

κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και µε µεταφορικά µέσα 

εφοδιασµένα µε σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ο κιµάς θα κόπτεται 

από κρέας που πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας ζώου που έχει σφαγεί σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και θα παράγεται σε εργοστάσιο νοµίµως αδειοδοτούµενο µε 

Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 
ΝΑΙ  



2.1 

Πέρκα φιλέτο: Να είναι κατεψυγµένα κατά µονάδα (IQF), α’ ποιότητας, καλά 
διατηρηµένα κατευθείαν βγαλµένα από τα ψυγεία, ώστε να µην έχουν ξεπαγώσει 
ακόµη. Να µην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσµή και το χρώµα. Κατά την απόψυξη να 
διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους 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. 
Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία και ο τόπος 
αλίευσης, καθώς και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. Η προέλευση των ψαριών να 
είναι από εγκεκριµένες αλιευτικές ζώνες (FAO).  
Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη κοµµάτια, απαλλαγµένα από κεφάλια, µεγάλα 
λέπια και πτερύγια. Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του άρθρου 92 και 93 
του Κεφαλαίου ΧΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές, 
κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. Είδη Ιχθυοπωλείου: Τα χορηγούµενα 
κατεψυγµένα ψάρια, θα είναι πρώτης ποιότητας καταψυγµένα κατά µονάδα (IQF) και 
θα είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β 
χαρτοκιβώτιο) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ηµεροµηνία καταψύξεως, 
ηµεροµηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθµός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση 
τεµαχισµού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε 
κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος 
του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο µε το είδος και τις απαιτήσεις του Ιδρύµατος. Τα 
χορηγούµενα κατεψυγµένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύµφωνα µε το σχετικό 
Προεδρικό ∆ιάταγµα. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Ανάλυσης 
Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου ACCP ή ισοδύναµο αυτού µε βάση τον 
κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε για 
την υγιεινή των τροφίµων, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, ανάλογα µε την 
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης που διατηρεί και τον τρόπο που αυτή παρεµβαίνει 
στη διαδικασία διάθεσης τροφίµων (παραγωγή, παρασκευή, συσκευασία, 
αποθήκευση, µεταφορά) (ΦΕΚ2718/τ. Β'/2012). Γενικά, όλα τα προϊόντα και η 
διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα Τροφίµων και Ποτών, 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες 
εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ΝΑΙ   

3.1 

Μέλι :Θα πρέπει να είναι αγνό, χωρίς προσµίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε 
ιχνοστοιχεία και βιταµίνες ,ελληνικής προέλευσης, σε συσκευασία 900 γρ. Να πληροί 
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κεφαλαίου VII του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές και κτηνιατρικές ∆ιατάξεις.  ΝΑΙ  

4.1 

Ελαιόλαδο   (5 λιτ ) παρθένο: Να είναι παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) , µε 
οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χηµικές σταθερές του ελαιόλαδου θα 
είναι σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 71 του Κεφαλαίου VIII του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. Το ελαιόλαδο παραδίδεται σε συσκευασία πέντε λίτρων, 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. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.2 

Καλαµποκέλαιο 5 lt.Από 100% έλαιο καλαμποκιού. Συσκευασμένο σε δοχείο των 10 

λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και η ημερομηνία λήξης. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και 6 Υγειονομικές διατάξεις. 
 ΝΑΙ   



5.1 

Αυγά  Α-ΩΟΣΚ 10-108 (30άδες):Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπηµένα, 
µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει των κείµενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. 
κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται µε ζύγιση ορισµένου 
αριθµού αυγών κατ’ εκτίµηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι 
συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες µε ατοµικά 
χωρίσµατα, µε τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού 
Α΄, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.π.). Το προϊόν να πληροί τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 87 του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία ωοσκόπησης. 

ΝΑΙ   

5.2 

Φασολάκια πλατιά κατεψυγµένα : Τα κατεψυγµένα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, 
σχετικά προσφάτου καταψύξεως και σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις, τους 
όρους του άρθρου 120 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις. 
Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανοµικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή 
και παραλαβή ελαττωµατικών και αλλοιωµένων ειδών. Οπωσδήποτε δε να είναι 
σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία του όπως ζητείται από την αρµόδια Υπηρεσία 
του ∆ήµου κάθε φορά . Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι 
καθαρισµένα, Α΄ ποιότητας, αεροστεγή συσκευασµένα, όπου θα αναγράφεται η 
ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως, η ηµεροµηνία παράδοσης να µην υπερβαίνει 
τους πέντε µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό 
τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων 
περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας 
κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ό,τι αφορά τη 
συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. H µεταφορά των εν λόγω 
προϊόντων θα γίνεται µε καθαρά, απολυµασµένα µεταφορικά µέσα – ψυγεία τα οποία 
θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Σε όλες τις συσκευασίες, η διατροφική δήλωση 
και η περιγραφή περιεχόµενων συστατικών στην ελληνική γλώσσα και γενικά ισχύουν 
οι όροι του άρθρου 9,10,11 και 11α του Κεφαλαίου Ι του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και 
Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου HACCP ή ισοδύναµο αυτού µε βάση τον κανονισµό 
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε για την υγιεινή 
των τροφίµων, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, ανάλογα µε την άδεια 
λειτουργίας της επιχείρησης που διατηρεί και τον τρόπο που αυτή παρεµβαίνει στη 
διαδικασία διάθεσης τροφίµων (παραγωγή, παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, 
µεταφορά) (ΦΕΚ2718/τ. Β'/2012).  ΝΑΙ   



5.3 

Σπανάκι κατεψυγµένο : Τα κατεψυγµένα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σχετικά 
προσφάτου καταψύξεως και σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του 
άρθρου 120 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και αντικειµένων 
κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις. Άριστη ποιότητα 
νοείται αυτή της αγορανοµικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή 
ελαττωµατικών και αλλοιωµένων ειδών. Οπωσδήποτε δε να είναι σύµφωνα µε την 
δεδοµένη παραγγελία του όπως ζητείται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου κάθε 
φορά . Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι καθαρισµένα, Α΄ 
ποιότητας, αεροστεγή συσκευασµένα, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία 
καταψύξεως και λήξεως, η ηµεροµηνία παράδοσης να µην υπερβαίνει τους πέντε 
µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα 
και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας 
κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων 
λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ό,τι αφορά τη συσκευασία θα 
παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. H µεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται 
µε καθαρά, απολυµασµένα µεταφορικά µέσα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερµόµετρα. Σε όλες τις συσκευασίες, η διατροφική δήλωση και η 
περιγραφή περιεχόµενων συστατικών στην ελληνική γλώσσα και γενικά ισχύουν οι 
όροι του άρθρου 9,10,11 και 11α του Κεφαλαίου Ι του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Ο 
προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων 
Σηµείων Ελέγχου HACCP ή ισοδύναµο αυτού µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε για την υγιεινή των τροφίµων, 
από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, ανάλογα µε την άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης που διατηρεί και τον τρόπο που αυτή παρεµβαίνει στη διαδικασία 
διάθεσης τροφίµων (παραγωγή, παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά) 
(ΦΕΚ2718/τ. Β'/2012).   

5.4 

Ελιές ( συσκ. 31/2κιλών ):Οι ελιές τύπου καλαµών να είναι υψηλής διατροφικής αξίας 
χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία µε ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. Α΄ Ποιότητας σε 
γυάλινη συσκευασία µε ιδιαίτερο άρωµα και γεύση. Έχει φρουτώδη γεύση και φυσικό 
καστανόµαυρο χρώµα.     Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 123 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

5.5,5.6,5.8 

 

Ένταµ σε φέτες-Κασέρι-Γραβιέρα-Κεφαλοτύρι για τρίψιµο- Γκούντα Ολλανδίας : όλα τα 
τυριά να είναι Α΄ ποιότητας, να έχουν την πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, 
απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός 
εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, αεροστεγώς 
συσκευασµένα (τα τρίµµατα αποκλείονται) µε ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης. Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, 
όπως ορίζονται στα Π.∆. 56/95 και 119/97. Ο χηµικός καθώς και ο εργαστηριακός 
έλεγχος των µικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσµευτικός. Τα προϊόντα να 
πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να 
προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η 
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.  Η µεταφορά των 
τυριών θα γίνεται µε αυτοκίνητα – ψυγεία, καθαρά και απολυµασµένα,  τα οποία θα 
φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα.  ΝΑΙ   



5.7 

Φέτα  Ελληνική :Να είναι φέτα Α΄ ποιότητας από αιγοπρόβειο γάλα και να 
αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) το όνοµα του προϊόντος, β) προστατευµένη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) η 
επωνυµία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχοµένου, ε) 
η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. 
Να διατίθεται σε µεγάλα κοµµάτια και να µην έχει τρίµµατα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ 
αλµυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή και γεύση. Η συσκευασία να είναι σε δοχεία 
πλαστικά κατάλληλα για τρόφιµα σύµφωνα µε τον Κώδικα τροφίµων, µε ένδειξη της 
ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλµη, ώστε τα κοµµάτια 
να διατηρούνται µέσα σε αυτή. Να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώµατος. 
Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα 
Π.∆. 56/95 και 119/97. Ο χηµικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των 
µικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσµευτικός. Τα προϊόντα να πληρούν τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να προέρχεται από 
τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η παρασκευή, 
συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Η µεταφορά των τυριών θα 
γίνεται µε αυτοκίνητα – ψυγεία, καθαρά και απολυµασµένα,  τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερµόµετρα. ΝΑΙ   

5.9 

Φακές  ψιλές 500 γρ: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας, τυποποιηµένο, παραγωγής 
τρέχοντος έτους, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς απαλλαγµένα από ξένα 
σώµατα σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. και να πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

5.10,5.15 

Ρύζι   γλασσέ- Ρύζι µπονετ  1 kg:Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, 
υψηλής ποιότητας, 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 στην συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) 
προέλευση, β) ποιότητα Α. ∆εν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά.  

ΝΑΙ   

5.11 

Αλεύρι 500 gr. που φουσκώνει µόνο του 
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (τύπου φαρίνα) Συσκευασμένο σε κατάλληλη 

τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 γρ., χωρίς συντηρητικά .Να 

είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 

καθαρισμένου από πάσα οργανική ή ανόργανη ουσία. Να πληροί τους όρους που 

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

Υγειονομικές Διατάξεις.. Η συσκευασία να είναι χάρτινη των 500γρ. 

ΝΑΙ  

5.12 

Αλεύρι  γενικής  χρήσεως  1Κ. :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. Το προϊόν να παράγεται σε 
βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 
22000. ΝΑΙ   

5.13,13.1 

Γάλα Υψηλής Παστερείωσης lt  Γάλα μακράς διάρκειας αγελάδος ,πλήρες, 

ομογενοποιημένο και αποστειρωμένο με τη μέθοδο UHT (έκθεση σε θερμοκρασία 

130-150
o 

C για 1-4 δευτερόλεπτα ή σε θερμοκρασία >140
ο
 C για 5 

δευτερόλεπτα).Λιπαρά 3,6%ανά 100 ml προϊόντος .Ολικά στερεά 12,4-12,5 % 

pH 6,6 – 6,75.Αεροστεγής είτε από υλικό tetrapack με βιδωτό καπάκι ασφαλείας είτε ΝΑΙ   



από υλικό PVC με βιδωτό καπάκι ασφαλείας, είτε σε γυάλινη φιάλη με καπάκι 

ασφαλείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 

5.14 

 

Ξηροί καρποί σταφίδες (375 γρ) : Νωποί ή ξεροί α' ποιότητας σε συσκευασία των 375 
γρ. που να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να γράφεται η ηµεροµηνία λήξης. 
 ΝΑΙ  

5.16,5.17 

Μακαρόνια  500 γρ.( πένες, Νο 6 , ριζάκι, κοραλάκι ). : Τα ζυµαρικά να είναι Α΄ 
ποιότητας, παρασκευασµένα από σιµιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής 
άλεσης µακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός 
ειδικών θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιµο. Τα παραπάνω είδη 
θα είναι σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. Να είναι σύµφωνα µε τους όρους του 
άρθρου 115 του Κεφαλαίου ΧΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. ΝΑΙ   

5.18,5.19 

Νερά(1/2λιτ. Χ 24τεµ) και (1 1/2 λιτ.Χ 6 τεµ. ):Το νερό να είναι  φυσικό επιτραπέζιο, 
αρίστης ποιότητος, εµφιαλωµένο σε ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια, 
σφραγισµένα Να αναγράφονται εξωτερικά του µπουκαλιού η χηµική ανάλυση και η 
άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, 
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. Να είναι σύµφωνα 
µε τους όρους του άρθρου 149  του Κεφαλαίου ΧV του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

5.20 

Γαλοπούλα βραστή σε φέτες - ( 10Χ10: Η γαλοπούλα  να είναι βραστή σε φέτες , Α΄ 
ποιότητας. Γενικά για όλα τα αλλαντικά που αποθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα 
πρέπει η θήκη να πληροί επακριβώς όλη την ποσότητα του αλλαντικού, µε χρώµα 
ανάλογου του υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Επίσης, η θήκη πρέπει να είναι καθαρά 
διαυγής και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεί. Καταστροφή του περιβλήµατος ισοδυναµεί 
µε απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το βάθος 
και η οσµή να είναι ευχάριστη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό του αλλαντικού. Το προϊόν να 
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 91 ΟΜΑ∆Α Α΄ του Κεφαλαίου X του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

5.21 

Φρυγανιές ( συσκ.4 πακ.Χ 125 γρµ ):Φρυγανιές σε συσκ.4 πακ.Χ 125 γρµ, αρίστης 
ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης. 
 ΝΑΙ  

5.22 

Αλάτι  ψιλό  500γρ:Το αλάτι ψιλό 500γρ να είναι ψιλό, λευκό, κρυσταλιζέ, ιωδιούχο µε 
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95% συσκευασµένο σε συσκευασία 500 γρ.  
 Να προέρχονται είτε από εξάτµιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από 
επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων και το υδατικό του διάλυµα να 
εµφανίζει ελαφριά µόνο θολερότητα. Να  πληρούν τους όρους του άρθρου 38 του 
Κεφαλαίου IV του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  ΝΑΙ   

5.23 

Αλάτι  ηµίχονδρο  1Κ. : Το αλάτι ηµίχονδρο1 κιλού να είναι  κρυσταλιζέ, ιωδιούχο µε 
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95% συσκευασµένο σε συσκευασία 1 κιλού.  
Να προέρχονται είτε από εξάτµιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από 
επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων και το υδατικό του διάλυµα να 
εµφανίζει ελαφριά µόνο θολερότητα. Να  πληρούν τους όρους του άρθρου 38 του 
Κεφαλαίου IV του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   



5.24,5.25,5

.26,5.27,5.

28,5.29,5.3

0 

Ρίγανη -Γαρίφαλο  τριµµένο-Μοσχοκάρυδο  τριµµένο-Κανέλα ξύλο-Κανέλα σκόνη-
Φύλλο ∆άφνης-Πιπέρι  µαύρο τριµµένο- Πιπέρι κόκκινο Πάπρικα: Όλα τα ανωτέρω 
προϊόντα να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα, σε συσκευασία σύµφωνα µε αυτή 
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Να πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κεφαλαίου ΙV του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

5.31 

Αυγουλάκια σοκολατένια :Αυγά σοκολατένια µικρά σε κατάλληλη για τρόφιµα 

συσκευασία κιλού, όπου εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης . 
ΝΑΙ  

5.32 

Ψωµί για τοστ (860γρ):Να είναι λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 860 
γρ. και να πληροί τους όρους του άρθρου 111 του Κεφαλαίου ΧΙΙ του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ    

5.33 

Ψωµί για τοστ ολικής άλεσης  (860γρ):Να είναι ολικής άλεσης σε ειδική για την φύλαξή 
του συσκευασία 860 γρ. και να πληροί τους όρους του άρθρου 111 του Κεφαλαίου ΧΙΙ 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. ΝΑΙ   

5.34 

Τοµατοπολτός 3 κιλών: Ο τοµατοπολτός να παρασκευάζεται µε συµπύκνωση του 
σαρκώδους χυµού των νωπών καρπών της τοµάτας, µε αποβολή µέρους του νερού 
αυτών, να έχει πολτώδη και οµοιογενή σύσταση χρώµα ερυθρό και να είναι 
πρόσφατης παραγωγής τελευταίας εσοδείας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 3 
κιλών και  να πληροί όλους τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του 
Κεφαλαίου XIΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  ΝΑΙ   

5.35 

Τοµάτα κονκασέ  400γρ :Θα πρέπει να είναι από τοµάτα αποφλοιωµένη, 
συσκευασµένη σε κουτί εγκεκριµένο για τρόφιµα, καθ. βάρους 400γρ, ή 3 κιλών  µε 
ένδειξη ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη 
συντηρητικών. Το προϊόν να πληροί όλους τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
124 του Κεφαλαίου XIΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

5.36 

Μπέικιν πάουντερ (συσκ. 500 γρ.):Θα διατίθενται συσκευασµένα σε ειδικό αεροστεγή 
φάκελο και σύµφωνα µε αυτά που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Τα 
προϊόντα να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του 
Κεφαλαίου ΧΙΙ και του άρθρου 33 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

5.37 

Ζάχαρη κιλού: Να είναι λευκή, κρυσταλλική, ελληνική θα πρέπει να είναι φυσικό 
προϊόν, απαλλαγµένη από ξένες ύλες, σε χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ, µε 
ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήµατος 
ζάχαρης. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 63 και 64 του Κεφαλαίου 
VII του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις.  ΝΑΙ   

5.38 

Καφές Ελληνικός (συσκ. 490 γρ.): Να είναι άριστης ποιότητας, τυποποιηµένος, σε 
αεροστεγή συσκευασία των 490γρ. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα 
άρθρα 50 του Κεφαλαίου V και 148 του Κεφαλαίου XV του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  ΝΑΙ   

5.39 

Κακάο ρόφηµα συσκευασία κιλού: Να είναι άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο, σε 
αεροστεγή συσκευασία σύµφωνα µε αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό και θα πληροί τους όρους του άρθρου 59 του Κεφαλαίου V του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

5.40 

Νες Στιγµιαίος καφές 750 gr: Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένος σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης. 

ΝΑΙ   



5.41,5.42,5

.43 

 
Λουκανοπιτάκια- Τυροπιτάκια - Σπανακοπιτάκια :σε συσκευασία του 1 κιλού και να 
πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  
 ΝΑΙ  

5.44 

Τσουρέκι (συσκ 450 γρ)- κρουασάν συσκ. :Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, 
βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές ύλες, µαγιά και αλεύρι. Το παρασκεύασµα πρέπει να είναι 
καλά ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

5.45 

Μαργαρίνη συσκ. 2 κιλών: Να διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 2 κιλών (λιπαρή 
ύλη για επάλειψη 70%), σε κεσέ ή πακέτο, σφραγισµένο αεροστεγώς και µε επιπλέον 
καπάκι φύλαξης, να µην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Το προϊόν να πληροί τους 
όρους του άρθρου 78 του Κεφαλαίου VIII του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και 
Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

5.46 

Ξηροί καρποί φιστίκια αράπικα (450 γρ) καθαρισµένα :Άριστης ποιότητας φιστίκια, σε 

συσκευασία των 450γρ µε αναγραφόµενη την ηµεροµηνία λήξης και σύµφωνα µε  

τους όρους Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονοµικές και Κοινοτικές 

διατάξεις. ΝΑΙ  

5.47 

Μπισκότα Πτι  Μπερ Ολικής Άλεσης  225γρ.Τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε 

πρωτεΐνες , υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική συσκευασία των 225 gr. Θα 

παρασκευάζονται και θα συσκευάζονται στην Ελλάδα. Θα παραδίδεται από τον 

προμηθευτή σε συσκευασίες αεροστεγής  µε ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. 

 
ΝΑΙ  

5.48 

Ταχίνι 1 kg.: Παράγεται 100% από σουσάμι, του οποίου δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός. 

Δεν υφίσταται καμιά χημική επεξεργασία και δεν περιέχει συντηρητικά ή πρόσθετα 

ΝΑΙ  

5.49 

Γιαούρτι κιλού :Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγµένα 
ευρείας 
κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά 10%. Συσκευασµένο 
κατάλληλα σφραγισµένο, βάρους 1.000γρ. µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ηµεροµηνία 
λήξης. ΝΑΙ  

5.50 

Μαγειρική σόδα 1 kg : διατίθενται στη συσκευασία ενός κιλού. Να πληροί  τους 

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

ΝΑΙ  

5.51 

Ξύδι 5 lt : Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια 

ή από ξερή σταφίδα. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική φιάλη, βάρους 5 lt. Να 

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

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά 

ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά άρθρα Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
ΝΑΙ  

6.1 

Αναψυκτικά (1 1/2 λιτ.): Άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε πλαστικό µµπουκάλι 
χωρητικότητας 1,5 λίτρων. Εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου.  

ΝΑΙ   



6.2 

Χυµοί κοκτέϊλ ( 1 λιτ.): Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του 1 λίτρου. 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 και  να πληροί τους όρους των 
άρθρων126 και 127 του Κεφαλαίου XΙΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις 
Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  ΝΑΙ  

7.1,8.1, 

9.1 

Ψωµί ολικής σύµµεικτο φρέσκο µε ισόποση ανάµειξη αλεύρων κατηγορίας  Μ που 
προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό σιταριού, µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
φυτικές ίνες, βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία . Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να 
έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της διάθεσης. Να είναι καλά ζυµωµένο και ψηµένο και να 
έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του. 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. ΝΑΙ   

7.2,8.2 

Βουτήµατα,  : θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από  αγνά υλικά και σύµφωνα 
µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από µια 
ηµέρα πριν την παράδοσή τους. Η µεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα 
προβλεπόµενα από το Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα 
απολυµαίνονται τακτικά 
 ΝΑΙ  

10.1-10.24 

11.1-11.24 

12.1-12.24 

 

Λεµόνια,Ντοµάτες,Πατάτες,Κρεµµύδια,Καρότα,Καρπούζια,Μελιτζάνες,Κολοκύθια,Μήλ

α, Μπανάνες,  Αχλάδια, Ροδάκινα, Μαρούλι, Αγγούρια, Σέλινο, Άνηθος, Σκόρδα,  
Μαϊντανός, Πιπεριές, Πεπόνια, Νεκταρίνια,Βερίκοκα, Μανταρίνια ,  Λάχανο ,Μπρόκολο 
Πορτοκάλια : Τα είδη οπωροπωλείου πρέπει να πληρούν τους όρους και τις 
προδιαγραφές του άρθρου 119, του Κεφαλαίου XIII, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, ανάλογα µε το είδος και την 
εποχή παραγωγής. Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές και 
οµοιόµορφο ως προς την ποικιλία, µέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου 
βαθµού ωρίµανσης. Όσον αφορά στα φρούτα εισαγωγής να προσκοµίζονται τιµολόγια 
που να πιστοποιούν την χώρα προέλευσης.  
Συγκεκριµένα:  
- Να είναι προσφάτου συλλογής. - Να είναι πρακτικά απαλλαγµένα χωµάτων, λάσπης, 
κάθε άλλης ρύπανσης, και κάθε άλλης οργανικής και ανόργανης ύλης.  
- Να µην είναι προϊόντα από φυτά ραντισµένα µε φυτοφάρµακα, όπως παραθείο, 
αρσενικούχα, µολυβδούχα σκευάσµατα κ.λ.π. και συλλεγµένα προ του καθορισµένου 
χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να µην περιέχουν κατάλοιπα των παραπάνω 
ουσιών που είναι επικίνδυνες για την ∆ηµόσια Υγεία. - Να είναι κανονικού µεγέθους 
και εµφανίσεως, ανάλογα µε το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο 
παραγωγής. Η ωριµότητά τους να είναι τέτοιου βαθµού ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσο αφορά το σχήµα, την υφή, τη 
γεύση και το άρωµα, σχετικά µε την ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες 
µεταφοράς και µεταχείρισης και να φτάνουν στον προορισµό τους σε αρίστη 
κατάσταση. - Να µην είναι τεχνητά χρωµατισµένα µε οποιαδήποτε ανόργανη ή 
οργανική ουσία, είτε µε οποιαδήποτε φυσική µέθοδο - Να µη φέρουν ελαττώµατα που 
επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, 
χτυπήµατα, σχισµές, ξένες ύλες κλπ - Η µεταφορά τους να γίνεται µε οχήµατα που 
πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να 
αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση.  

ΝΑΙ   



 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Επί της συσκευασίας υπάρχουν ευδιάκριτα και σε εμφανές σημείο 

1. Γάλα πλήρες μακράς διαρκείας 

2. Η διάρκεια κατανάλωσής του , η οποία δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα ( 12 ) μήνες 

συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παραγωγής του. 

3. Η θερμοκρασία συντήρησής  του 

4. Η χώρα στην οποία ευρίσκεται η εγκατάσταση παραγωγής και τυποποίησης του 

προϊόντος ολογράφως ή ως κωδικός με δύο ( 2 ) γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO. 

5. Φέρει τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής ή κατά παρέκκλιση αυτόν 

της πρώτης ή δεύτερης συσκευασίας ( εάν  τα προϊόντα υποστούν περαιτέρω 

μεταποίηση σε άλλη εγκατάσταση ). 

Το υπό προμήθεια προϊόν διαθέτει τα παρακάτω  φυσικοχημικά , μικροβιολογικά και 

θρεπτικά συστατικά : 

Περιγραφή Είδους :  Γάλα μακράς διαρκείας αγελάδος , πλήρες ομογενοποιημένο και        

αποστειρωμένο με την μέθοδο UHT ( Έκθεση σε θερμοκρασία 130-150
Ο
 C για 1-4 

δευτερόλεπτα  ή σε θερμοκρασία > 140
Ο
 C για 5 δευτερόλεπτα ). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά :  Λιπαρά 3,6% 

                                                            Ολικά στερεά 12,4 – 12,5% pH 6,6 – 6,75 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά : Μεσόφιλα βακτήρια < 10/ml ( Οδηγία 92/46 ) 

                                                                Παθογόνα 0 

                                                               Κολοβακτηρίδια 0 

                                                     Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα ( ΟΜΧ ) ( 30
Ο
 C )≤ 10/(0.1ml) 

Θρεπτικά Συστατικά ανά 100ml/ προϊόντος : Ενέργεια : 63,6 Kcal 

                                                                                 Λιπαρά : 3,6 gr 

                                                                                Υδατάνθρακες : 4,7 gr 

                                                                                Πρωτεΐνες : 3,3 gr 

                                                                                 Αλάτι : 0,12 gr 

                                                                                Ασβέστιο : 120 mg 

                                                                               Φώσφορος : 95 mg  

                                                                              Βιταμίνες : A, C,D,E,B1 B2 B6 B12 B13 

Συσκευασία :  Αεροστεγής είτε από υλικό tetrapack  με βιδωτό καπάκι  ασφαλείας είτε 

από υλικό PVC  με βιδωτό καπάκι ασφαλείας , είτε σε γυάλινη φιάλη με καπάκι 

ασφαλείας , σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 
 



 

 
 
 
 
 

ΣYNTAXΘΗΚΕ                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Η Τµηµατάρχης Παιδικών Σταθµών Η ∆ιευθύντρια Κοινωνικής 
Προστασίας 
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