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Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Αττικής 

 

 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας 

 
  
Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και 
Πληροφορικής (∆ΙΠΑΠ) 
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, Σχεδιασµού και 
Προγραµµατισµού 
Ταχ. ∆/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι 
Ταχ. Κώδικας : 12134 
Πληροφορίες: ………………………. 
Τηλέφωνο: 2105745826 
Fax: 2105759547 
email: …………..@asda.gr 

 Περιστέρι, 27/06/2016 

Αρ. Μελέτης 14/2016  

 

Επικαιροποίηση Μελέτης 5/2016 
(Προσαρµογή ΦΠΑ). Προµήθεια 

τροφίµων και ειδών βασικής 
υλικής συνδροµής για τις ανάγκες 

του Επιχειρησιακού προγράµµατος 
επισιτιστικής και βασικής υλικής 

συνδροµής του ΤΕΒΑ 

Προϋπολογισµός: 3.174.898,67€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) 

Κ.Α. 70/6474.0003 

ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 
5000147 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ι  
Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδροµής 

ΤΕΒΑ 
 

 

 

Μελέτη 
Προµήθεια Τροφίµων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 1/62 

 

1 Αντικείµενο της προµήθειας 
Η µελέτη αφορά στις προµήθειες του Υποέργου 3 «Προµήθεια Τροφίµων (νωπών και µακράς 
διάρκειας)» και του Υποέργου 4 «Προµήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής» της πράξης 
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και 
παροχή συνοδευτικών» - ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5000147. 

Η οµαδοποίηση των υπό προµήθεια τροφίµων του Υποέργου 3 «Προµήθεια Τροφίµων 
(νωπών και µακράς διάρκειας)» έχει ακολουθήσει τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος 
ΤΕΒΑ και συναρτάται από την αποτελεσµατική διαχείριση της παραλαβής και διανοµής των 
ειδών, την ευέλικτη «προσαρµογή» τους στα µέλη των ωφελούµενων µονάδων (οικογενειών) 
καθώς και την «ειδίκευση» των προµηθειών για την επίτευξη της χαµηλότερης τιµής. Τα είδη 
των τροφίµων έχουν προσδιοριστεί ανάλογα µε τις ανάγκες των ωφελουµένων και τη 
διάρθρωσή τους σε οικογένειες και µέλη, ηλικίες (βρέφη, νήπια, παιδιά έως 15 ετών, 
ωφελούµενοι άνω των 65 ετών κλπ), κατηγορία ευπαθούς οµάδας (ΑΜΕΑ, Ροµά, µετανάστες 
κλπ) 

Η προµήθεια του Υποέργου 4 «Προµήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής» περιλαµβάνει 
την προµήθεια και παράδοση Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής (Βρεφικά Είδη, Είδη για 
Αστέγους, Είδη οικιακής χρήσης). Τα είδη των Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής έχουν 
προσδιοριστεί ανάλογα µε τις ανάγκες των ωφελουµένων και τη διάρθρωσή τους σε οικογένειες 
και µέλη, ηλικίες (βρέφη, νήπια, παιδιά έως 15 ετών, ωφελούµενοι άνω των 65 ετών κλπ), 
κατηγορία ευπαθούς οµάδας. 

 

Οι προµήθειες αφορούν πέντε οµάδες και η κάθε οµάδα αποτελείται από πακέτα. 

1. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Α «Προµήθεια Τροφίµων» ανέρχεται σε 
2.715.211,97 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και  θα βαρύνει πίστωση η οποία έχει εγγραφεί 
στον Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α 

2. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Β «Βρεφικά είδη» ανέρχεται σε 63.082,59 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί στον 
Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α. 

3. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ «Σχολικά είδη» ανέρχεται σε 79.591,67 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί στον 
Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α. 

4. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ «Άστεγοι» ανέρχεται σε 20.049,81 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί στον 
Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α 

5. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Ε «Λοιπά ΕΒΥΣ» ανέρχεται σε 296.962,64 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί στον 
Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α 
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Η µέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την κάθε ΟΜΑ∆Α, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, 
είναι: 

Προϋπολογισµός Οµάδων  

Α.Α. Οµάδα 

Συνολική ∆ηµόσια 
∆απάνη σε € 

(συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α) 

1. Οµάδα Α 2.715.211,97 

2. Οµάδα Β 63.082,59 

3. Οµάδα Γ 79.591,67 

4. Οµάδα ∆ 20.049,81 

5. Οµάδα Ε 296.962,64 

 Σύνολο 3.174.898,67 

Οι ΟΜΑ∆ΕΣ διαρθρώνονται στα παρακάτω πακέτα: 

1 Οµάδα Α: Τρόφιµα 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 15411110-6 

2. Αλεύρι 15612100-2 

3. Φασόλια ξερά 03221210-1 

4. Φακή 03212211-2 

5. Τυρί Φέτα ΠΟΠ 15542300-2 

6. Τυρί Γραβιέρα ΠΟΠ 15544000-3 

7. Ζάχαρη 15831200-4 

8. Ζυµαρικά 15851100-9 

9. Τοµατοπολτός 15331427-6 

10. Ρύζι 15614000-5 

11. Βόειο Κρέας 15111000-9 

12. Χοιρινό Κρέας 15113000-3 

13. Κρέας Πουλερικών 15112130-6 

14. Λάχανα 03221410-3 

15. Καρότα 03221112-4 

16. Τοµάτες 03221240-0 

17. Πατάτες 03212100-1 
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1 Οµάδα Α: Τρόφιµα 

Α.Α. Είδος CPV 

18. Μήλα 03222321−9 

19. Πορτοκάλια 03222220−1 

20. Συµπυκνωµένο Γάλα (Εβαπορέ) 15511600-9 

 

2 Οµάδα Β: Βρέφη 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Κρέµα ∆ηµητριακών (Τροφές για µωρά) 15884000-8 

2. Συµπυκνωµένο Γάλα (Εβαπορέ) 15511600-9 

3. Βρεφικές Πάνες [για βρέφη γεννηθέντα κατά τα έτη 2013, 2014 και 
2015] 

33771200-7 

4. Μωροµάντηλα 33711430-0 

 

3 Οµάδα Γ: Σχολικά είδη 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Σχολικές Τσάντες 18930000-7 

 Τετράδια 22830000-7 

 Μολύβια 30192130-1 

 Μηχανικά Στυλό 30192131-8 

 Ξύστρες µολυβιών 30192133-2 

 Μαρκαδόροι 30192124-6 

 Λοιπά σχολικά είδη – Γραφική Ύλη 30192700-8 

 

4 Οµάδα ∆: Άστεγοι 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Οδοντόκρεµα 33711720-0 

2. Οδοντόβουρτσα 33711710-7 

3. Κουτί πρώτων Βοηθειών 33141623-3 

4. Σαπούνι σε σαπουνοθήκη 33711900-6 

5. Σαµπουάν 33711610-6 

6. Σερβιέτες 33771100-6 
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4 Οµάδα ∆: Άστεγοι 

Α.Α. Είδος CPV 

7. Υπνόσακοι 39522540-4 

8. Κουβέρτες 39511100-8 

9. Καρότσι µεταφοράς αγαθών  34911100-7 

 

5 Οµάδα Ε: Λοιπά ΕΒΥΣ 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Οδοντόκρεµα 33711720-0 

2. Σκόνη για πλύσιµο ρούχων – Απορρυπαντικά  39831200-8 

3. Υγρό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης - Προϊόντα καθαρισµού 39830000-9 

4. Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων - Προϊόντα για το πλύσιµο πιάτων 39832000-3 

5. Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας σε πλάκες 200γρ. 33711900-6 

6. Σαµπουάν 33711610-6 

Ειδικότερα, η µέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το κάθε ΠΑΚΕΤΟ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι: 

Πακέτο Προϋπολογισµός 

Πακέτο Α1:  34,74 € 

Πακέτο Α2:  45,03 € 

Πακέτο Α3:  64,57 € 

Πακέτο Β1: Βρέφη γεννηθέντα 2013 16,87 € 

Πακέτο Β2: Βρέφη γεννηθέντα 2014-2015 26,46 € 

Πακέτο Γ1 27,04 € 

Πακέτο ∆1 88,33 € 

Πακέτο ∆2 7,12 € 

Πακέτο ∆3 16,02 € 

Πακέτο Ε1 2,81 € 

Πακέτο Ε2 13,09 € 

 

 

 

Οι οµάδες και τα πακέτα που συµπεριλαµβάνονται σε αυτές περιγράφονται ως ακολούθως: 
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5.1 Οµάδα Α: Τρόφιµα 

Πακέτο Α1:  

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο λίτρα 4,15 € 1,00 4,15 € 13% 4,69 € 

2 Αλεύρι κιλά 0,98 € 1,00 0,98 € 13% 1,11 € 

3 Φασόλια κιλά 1,80 € 0,50 0,90 € 13% 1,02 € 

4 Φακές κιλά 1,50 € 0,50 0,75 € 13% 0,85 € 

5 Τυρί φέτα εγχώρια κιλά 6,90 € 0,50 3,45 € 13% 3,90 € 

6 Ζάχαρη κιλά 0,78 € 1,00 0,78 € 24% 0,97 € 

7 Ζυµαρικά κιλά 1,15 € 1,00 1,15 € 13% 1,30 € 

8 
Συµπυκνωµένος χυµός 
τοµάτας (πελτέ) 

κιλά 4,35 € 0,40 1,74 € 24% 2,16 € 

9 Ρύζι κιλά 1,40 € 1,00 1,40 € 13% 1,58 € 

10 Μοσχάρι άνευ οστών κιλά 8,00 € 0,50 4,00 € 13% 4,52 € 

11 Κοτόπουλο νωπό κιλά 3,00 € 1,50 4,50 € 13% 5,09 € 

12 Λάχανο, ολόκληρο κιλά 1,00 € 1,00 1,00 € 13% 1,13 € 

13 Καρότα κιλά 1,00 € 1,00 1,00 € 13% 1,13 € 

14 Τοµάτες κιλά 1,50 € 1,00 1,50 € 13% 1,70 € 

15 Πατάτες κιλά 0,70 € 2,00 1,40 € 13% 1,58 € 

16 Μήλα κιλά 0,90 € 1,00 0,90 € 13% 1,02 € 

17 Πορτοκάλια κιλά 0,90 € 1,00 0,90 € 13% 1,02 € 

        15,90 30,50 €   34,74 € 

Πακέτο Α2:  

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο λίτρα 4,15 € 1,00 4,15 € 13% 4,69 € 

2 Αλεύρι κιλά 0,98 € 1,00 0,98 € 13% 1,11 € 

3 Φασόλια κιλά 1,80 € 0,50 0,90 € 13% 1,02 € 

4 Φακές κιλά 1,50 € 0,50 0,75 € 13% 0,85 € 

5 Τυρί φέτα εγχώρια κιλά 6,90 € 0,50 3,45 € 13% 3,90 € 

6 Τυρί Γραβιέρα εγχώρια κιλά 8,90 € 0,50 4,45 € 13% 5,03 € 

7 Ζάχαρη κιλά 0,78 € 1,00 0,78 € 24% 0,97 € 

8 Ζυµαρικά κιλά 1,15 € 2,00 2,30 € 13% 2,60 € 

9 
Συµπυκνωµένος χυµός 
τοµάτας (πελτέ) κιλά 

4,35 € 0,40 1,74 € 24% 2,16 € 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 6/62 

 

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

10 Ρύζι κιλά 1,40 € 1,00 1,40 € 13% 1,58 € 

11 Μοσχάρι άνευ οστών κιλά 8,00 € 0,50 4,00 € 13% 4,52 € 

12 Χοιρινό άνευ οστών κιλά 4,00 € 0,50 2,00 € 13% 2,26 € 

13 Κοτόπουλο νωπό κιλά 3,00 € 1,50 4,50 € 13% 5,09 € 

14 Λάχανο, ολόκληρο κιλά 1,00 € 1,00 1,00 € 13% 1,13 € 

15 Καρότα κιλά 1,00 € 1,00 1,00 € 13% 1,13 € 

16 Τοµάτες κιλά 1,50 € 1,00 1,50 € 13% 1,70 € 

17 Πατάτες κιλά 0,70 € 3,00 2,10 € 13% 2,37 € 

18 Μήλα κιλά 0,90 € 1,00 0,90 € 13% 1,02 € 

19 Πορτοκάλια κιλά 0,90 € 1,00 0,90 € 13% 1,02 € 

20 Γάλα Εβαπορέ λίτρα     2,00 €  0,40 0,80 € 13% 0,90 € 

        19,30  39,60 €   45,03 € 

Πακέτο Α3:  

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο λίτρα 4,15 € 1,00 4,15 € 13% 4,69 € 

2 Αλεύρι κιλά 0,98 € 1,00 0,98 € 13% 1,11 € 

3 Φασόλια κιλά 1,80 € 0,50 0,90 € 13% 1,02 € 

4 Φακές κιλά 1,50 € 0,50 0,75 € 13% 0,85 € 

5 Τυρί φέτα εγχώρια κιλά 6,90 € 0,50 3,45 € 13% 3,90 € 

6 Τυρί Γραβιέρα εγχώρια κιλά 8,90 € 0,50 4,45 € 13% 5,03 € 

7 Ζάχαρη κιλά 0,78 € 1,00 0,78 € 24% 0,97 € 

8 Ζυµαρικά κιλά 1,15 € 2,00 2,30 € 13% 2,60 € 

9 
Συµπυκνωµένος χυµός 
τοµάτας (πελτέ) 

κιλά 4,35 € 0,40 1,74 € 24% 2,16 € 

10 Ρύζι κιλά 1,40 € 1,00 1,40 € 13% 1,58 € 

11 Μοσχάρι άνευ οστών κιλά 8,00 € 1,00 8,00 € 13% 9,04 € 

12 Χοιρινό άνευ οστών κιλά 4,00 € 1,00 4,00 € 13% 4,52 € 

13 Κοτόπουλο νωπό κιλά 3,00 € 3,00 9,00 € 13% 10,17 € 

14 Λάχανο, ολόκληρο κιλά 1,00 € 2,00 2,00 € 13% 2,26 € 

15 Καρότα κιλά 1,00 € 2,00 2,00 € 13% 2,26 € 

16 Τοµάτες κιλά 1,50 € 2,00 3,00 € 13% 3,39 € 

17 Πατάτες κιλά 0,70 € 4,00 2,80 € 13% 3,16 € 

18 Μήλα κιλά 0,90 € 2,00 1,80 € 13% 2,03 € 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 7/62 

 

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

19 Πορτοκάλια κιλά 0,90 € 2,00 1,80 € 13% 2,03 € 

20 Γάλα Εβαπορέ λίτρα     2,00 €  0,80 1,60 € 13% 1,81 € 

        28,20  56,90 €   64,57 € 

5.2 Οµάδα Β: Βρέφη 

Πακέτο Β1: Βρέφη γεννηθέντα 20131 

 Προϊόν Μονάδα 
Τιµή 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

ΦΠΑ 
Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

1 Βρεφικές πάνες (11-25kg) τµχ 0,22 € 30,00 6,60 € 24% 8,18 € 

2 Μωροµάντηλα συσκ. 1,68 € 2,00 3,36 € 24% 4,17 € 

3 Γάλα Εβαπορέ λίτρα 2,00 € 2,00 4,00 € 13% 4,52 € 

          13,96 €   16,87 € 

Πακέτο Β2: Βρέφη γεννηθέντα 2014-2015 

 Προϊόν Μονάδα 
Τιµή 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

ΦΠΑ 
Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

1 Βρεφικές πάνες (11-25kg) τµχ 0,22 € 60,00 13,20 € 24% 16,37 € 

2 Μωροµάντηλα συσκ. 1,68 € 2,00 3,36 € 24% 4,17 € 

3 Γάλα Εβαπορέ λίτρα 2,00 € 2,00 4,00 € 13% 4,52 € 

4 Κρέµα ∆ηµητριακών κιλά 4,15 € 0,30 1,25 € 13% 1,41 € 

          21,81 €   26,46 € 

5.3 Οµάδα Γ: Σχολικά είδη 

Πακέτο Γ1 

 Προϊόν Μονάδα 
Τιµή 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

ΦΠΑ 
Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

1 
Γραφική Ύλη, τετράδια, 
είδη ζωγραφικής κ.α. 

σετ.  11,90 €  1,00   11,90 €  24% 14,76 € 

2 Σχολικές τσάντες τµχ.  9,91 €  1,00   9,91 €  24% 12,29 € 

             21,81 €     27,04 €  

5.4 Οµάδα ∆: Άστεγοι 

Πακέτο ∆1 
 Προϊόν Μονάδα Ενδεικτική Ποσότητα Ενδεικτική ΦΠΑ Ενδεικτική 

                                                      
1  Με πλάγια γράµµατα τα ΕΒΥΣ 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 8/62 

 

Τιµή 
Μονάδας 

τιµή τιµή µε 
ΦΠΑ 

 1 
Πράσινο Σαπούνι σε 
σαπουνοθήκη 

κιλά    5,45 €  0,40     2,18 €  24% 2,70 € 

 2 Οδοντόβουρτσα τµχ.    1,56 €  1,00     1,56 €  24% 1,93 € 

 3 Οδοντόκρεµα λίτρα  10,00 €  0,20     2,00 €  24% 2,48 € 

 4 Κουτί Α' βοηθειών τµχ.  17,85 €  1,00   17,85 €  24% 22,13 € 

 5 Κουβέρτα τµχ.  14,87 €  1,00   14,87 €  24% 18,44 € 

 6 Υπνόσακος τµχ.  14,87 €  1,00   14,87 €  24% 18,44 € 

 7 
Καρότσι  µεταφοράς 
προϊόντων 

τµχ.  14,90 €  1,00   14,90 €  24% 18,48 € 

 8 Σαµπουάν  λίτρα    3,75 €  0,80     3,00 €  24% 3,72 € 

             71,23 €     88,33 €  

Πακέτο ∆2 

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

 1. 
Πράσινο Σαπούνι σε 
σαπουνοθήκη 

κιλά    5,45 €  0,40     2,18 €  24% 2,70 € 

 2 Οδοντόβουρτσα τµχ.    1,56 €  1,00     1,56 €  24% 1,93 € 

 3 Οδοντόκρεµα λίτρα  10,00 €  0,20     2,00 €  24% 2,48 € 

               5,74 €       7,12 €  

Πακέτο ∆3 

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

 1 Σερβιέττες τµχ.    0,19 €  68,00   12,92 €  24% 16,02 € 

             12,92 €     16,02 €  

5.5 Οµάδα Ε: Λοιπά ΕΒΥΣ 

Πακέτο Ε1 

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

1  Οδοντόκρεµα λίτρα  10,00 €  0,10     1,00 €  24% 1,24 € 

2  Πράσινο Σαπούνι κιλά    3,50 €  0,10     0,35 €  24% 0,43 € 

3  Υγρό Πιάτων λίτρα    2,30 €  0,40     0,92 €  24% 1,14 € 

               2,27 €       2,81 €  



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 9/62 

 

Πακέτο Ε2 

 Προϊόν Μονάδα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιµή 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
τιµή µε 
ΦΠΑ 

1 Σαµπουάν  λίτρα    3,75 €  0,80     3,00 €  24% 3,72 € 

2 Σκόνη για πλύσιµο ρούχων κιλά    2,29 €  2,00     4,58 €  24% 5,68 € 

3 
Καθαριστικό υγρό γενικής 
χρήσης 

λίτρα    1,49 €  2,00     2,98 €  24% 3,70 € 

             10,56 €     13,09 €  

Οι ανωτέρω προµήθειες θα υλοποιηθούν µε προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο µέσω ανοικτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού (στα ανωτέρω τµήµατα/οµάδες). 

Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιγράφονται – ζητούνται από την παρούσα περιγραφή 
είναι τα ελάχιστα τα οποία χαρακτηρίζουν τα υπό προµήθεια προϊόντα. 

Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως κατά περίπτωση 
ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη. 

2 Γενικές διατάξεις 

2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµων 

1. Τα προϊόντα πρέπει να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής 
τροφίµων (Καν. 852/2004) και λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον 
Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, να έχουν λάβει 
αριθµό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813.από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) 
και να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria monocytogenes και 
Enterobacter sakazakii όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε 
τρόφιµα. 

2. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας (Κανονισµός 
(ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.). 

3. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία «ανάλωσης έως» τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσης. 

4. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

5. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες. 

6. Τα προϊόντα δεν πρέπει να παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 
οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών. 

7. Τα οργανοληπτικοί χαρακτηριστικά των προϊόντων πρέπει να είναι άψογα, χωρίς να 
παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών, να µην έχουν 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
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υποστεί µεταβολή όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν στην υγεία των 
καταναλωτών ή στη συντήρησή τους..  

8. Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 
οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

2.2 Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµων 

1. Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις 
διατροφικές απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία προορίζεται 
σύµφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα. 

2. ∆εν πρέπει να περιέχουν καµία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

3. Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί 
υπολειµµατικότητας σε χρήση φυτοφαρµάκων (Κανονισµός (ΕΕ) 609/2013). 

4. Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί 
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς 
και επιµολυντών (π.χ. βαρέα µέταλλα, υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα 
κτηνιατρικών προϊόντων και αντιµικροβιακών παραγόντων, διοξίνες και παρόµοια µε τις 
διοξίνες PCBs) (Καν. 1881/2006). 

5. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της λοιπής κείµενης 
εθνικής νοµοθεσίας. 

2.3 Γενικά χαρακτηριστικά λοιπών προϊόντων (πλην τροφίµων) 

1. Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην ειδική προδιαγραφή, η ηµεροµηνία παραγωγής 
των λοιπών προϊόντων δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

2. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων. 

3. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. 

4. Όλα τα είδη της Οµάδας ∆ θα είναι πιστοποιηµένα κατά ΙSO 9001 (Σύστηµα 
∆ιασφάλισης Ποιότητας). 

2.4 ∆ιαχείριση 

1. Η διαχείριση θα γίνει σύµφωνα µε την ΥΑ Α2-718/2014, εφαρµογή συστήµατος HACCP 
(ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και κάθε απαιτούµενου συστήµατος 
διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασµού (από τον παραγωγό έως τον τελικό 
αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και 
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η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.∆. 203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 
µεταφοράς τροφίµων, θα µεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά µε ειδικό όχηµα-
ψυγείο. 

2.5 Συσκευασία 

1. Τα προϊόντα θα διατίθενται σε κλειστούς και σφραγισµένους περιέκτες, που πρέπει να 
είναι κατάλληλοι για επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1935/2004. 

2. Τα προϊόντα, ανά πακέτο, θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο σε χάρτινο ανθεκτικό 
κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση, τα οποία θα αποτελούν το 
«καλάθι» του ωφελούµενου. Tα προϊόντα που απαιτούν ψυγείο θα τοποθετούνται σε ξεχωριστή 
σακούλα, κατάλληλη για αυτά. 

3. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα, φθορές και 
παραµορφώσεις), να µην εµφανίζει διαρροές και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος 
που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

2.6 Επισήµανση προϊόντων 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 

⇒ Η ονοµασία του προϊόντος 

⇒ Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης (εάν πρόκειται για ελληνικό προϊόν), 
όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν. (ΕΕ) 1169/2011. 

⇒ Ο κατάλογος των συστατικών 

⇒ Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του 
Παρ. ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

⇒ Το όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος 
(όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

⇒ Τυχόν οδηγίες χρήσης, παρασκευής και ανασύστασης του προϊόντος. 

⇒ Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τυχόν τελική ηµεροµηνία 
ανάλωσης µε τη φράση «ανάλωση έως» (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

⇒ Οι οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης. 

⇒ Η καθαρή ποσότητα του προϊόντος εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια ή λίτρα ή ml 
ή τεµάχια, ανάλογα. 

⇒ ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από την οποία χρησιµοποιείται το προϊόν. Η ηλικία 
αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 µηνών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
από την αντίστοιχη προδιαγραφή. 
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⇒ Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόµενη 
ηλικία κατανάλωσης είναι κάτω των 6 µηνών. 

⇒ Η ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, µε 
βάση τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Υ1/Γ.Π.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 
25/07/2008) 

⇒ Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά 
σειρά της ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

⇒ Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγµένη χρήση των 
τροφίµων αυτών, να µην είναι παραπλανητική και να µην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα 
ιδιότητες µέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί 
τέτοιες ιδιότητες. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη 
αναγνώριση των παρασκευασµάτων αυτών και για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής. 

2.7 Επισήµανση χαρτοκιβωτίων 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων και σακουλών θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 

⇒ Το σήµα του Ταµείου ΤΕΒΑ (όπως παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ζ της 
∆ιακήρυξης)  

⇒ Η ΟΜΑ∆Α που αντιστοιχεί. 

⇒ Τα είδη του Πακέτου που περιέχει η συσκευασία  

⇒ Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

2.8 ∆ιαδικασία συντήρησης 

Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό 
περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά. 

2.9 ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι. 

1. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) 

 Ο ΕΦΕΤ διενεργεί τους απαραίτητους επίσηµους ελέγχους για τα τρόφιµα στις εγκαταστάσεις 
του προµηθευτή και στο τελικό προϊόν, ώστε να ελέγξει την τήρηση των γενικών και ειδικών 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας περί τροφίµων που προορίζονται για βρέφη και παιδιά. Σε συνέχεια 
των ανωτέρω αποδίδει σχετική εισήγηση στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Σε 
περίπτωση που κατά τη διάρκεια του παραπάνω ελέγχου διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα 
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προβλεπόµενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εφαρµογής των διατάξεων του Π∆ 118/07 
περί κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 

2. Επιτροπή Παραλαβής 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει µακροσκοπικά σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της 
παραδοθείσας ποσότητας: 

⇒ Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή προϊόντων. 

⇒ Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις 
απαιτήσεις επισήµανσης.  

Οι συσκευασίες που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση 
αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς 
ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω. 

2.10 Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 
µαζί µε τις τεχνικές προσφορές: 

⇒ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συµµορφώνονται µε όλους τους όρους 
των τεχνικών προδιαγραφών στο σύνολό τους χωρίς µεταβολή. 

⇒ Υπεύθυνες δηλώσεις µε την οποία να εγγυάται τη διατηρησιµότητα κάθε 
προϊόντος για χρονικό διάστηµα 12 µηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή τους, 
εκτός αν προβλέπεται άλλος χρόνος διατηρησιµότητας, οπότε αναγράφεται αυτός. 

2.11 Απαράβατοι Όροι 

Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται 
την απόρριψη της παραλαβής. 

2.12 Σχετική Νοµοθεσία 

1. Υπουργική Απόφαση Α2-718 «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)», ΦΕΚ 2090Β, 31/07/2014. 

2. Νόµος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο 
εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»,  ΦΕΚ 85Α, 07/04/2014. 

3. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου µε την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της 
Επιτροπής όσον αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων 
οπωροκηπευτικών 
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4. Υπουργική Απόφαση 275/2013 «Αντικατάσταση του άρθρου 124 “∆ιατηρηµένα τρόφιµα 
µε αποστείρωση ή συµπύκνωση προϊόντα τοµάτας” του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β’/31.12.1987) όπως 
ισχύει», ΦΕΚ 563Β, 07/03/2014. 

5. Νόµος 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 173Α, 8/8/2013. 

6. Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
17ης ∆εκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου. 

7. Κανονισµός (ΕΚ) 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2013 για την 
προέλευση των κρεάτων. 

8. Κανονισµός (ΕΕ) 609/2013 για τρόφιµα τα οποία προορίζονται για βρέφη και µικρά 
παιδιά και για τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ως υποκατάστατα 
του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωµατικού βάρους. 

9. Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα 
πρότυπα εµπορίας του ελαιολάδου. 

10. Κανονισµός 1169/2011 για την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των 
τροφίµων. 

11. Κανονισµός (ΕΚ) Αριθ. 1086/2011 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2011 για την 
τροποποίηση του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

2073/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τη σαλµονέλα στο νωπό κρέας πουλερικών. 

12. Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για 
τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων 
οπωροκηπευτικών. 

13. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα 
πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα. 

14. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2009 σχετικά µε 
φαρµακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόµησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης. 

15. ΚΥΑ 323902/18.09.2009 Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του καν. (ΕΚ) 1019/2002 
της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΦΕΚ 2026Β, 18/09/2009) 

16. Υπουργική Απόφαση Y1/ΓΠ 47815/2008 (ΦΕΚ 1478Β,, 28/07/2008) Εναρµόνιση της 
Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, "για τα 
παρασκευάσµατα για βρέφη και παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας". 
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17. Υπουργική Απόφαση Υ1/Γ.Π.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 25/07/2008) για την εναρµόνιση 
της εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις µεταποιηµένες 
τροφές µε βάση τα δηµητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας. 

18. Κανονισµός (ΕΚ) 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης ∆εκεµβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίµων. 

19. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 , για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 

20. Κανονισµός (ΕΚ) 543/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τους κανόνες 
εµπορίας του κρέατος πουλερικών 

21. Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 118 (ΦΕΚ 150Α, 10/07/2007), Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.) 

22. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες επιµολύνουν τα 
τρόφιµα. 

23. Οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τα 
παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/21/ΕΚ (L 401) 

24. Κανονισµός (ΕΚ) 907/2006 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τα απορρυπαντικά, µε σκοπό την προσαρµογή των παραρτηµάτων ΙΙΙ και VI. 

25. ΚΥΑ 257543/2006 Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του ΚΑΝ (ΕΚ) του 
1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών 
εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών 

26. Κανονισµός (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής περί µικροβιολογικών κριτηρίων στα 
τρόφιµα. 

27. Κανονισµός (ΕΚ) 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεµβρίου 2005, για περιορισµό 
της χρήσης ορισµένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα. 

28. KYA 381/2005 «Ορισµός αρµόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισµός µέτρων ελέγχου, τελών 
και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539Β, 02/05/2006). 

29. Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή 
µε τρόφιµα. 

30. Κανονισµός (ΕΚ) 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 
29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής προέλευσης. 
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31. Κανονισµός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 
29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίµων», L 226, 25/06/2004. 

32. Κανονισµός (ΕΚ) 648/2004 (ΕΕ L 104/8/4/2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά.  

33. Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης 
Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα 
τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον 
καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων. 

34. Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2001 για ορισµένα, µερικά ή 
ολικά αφυδατωµένα, διατηρηµένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [Οδηγία 2007/61/ΕΚ και Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013]. 

35. Κανονισµός (ΕΚ) 1825/2000 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2000 για τη θέσπιση 
λεπτοµερειών εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήµανση του βοείου κρέατος 

36. ΚΥΑ 487/2000 «Υγιεινή των τροφίµων σε συµµόρφωση µε την προς την οδηγία 
38/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου», ΦΕΚ 1219Β, 04/10/2000 

37. Οδηγία 1999/45/ΕΚ, που έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό ∆ίκαιο µε την Υπουργική 
Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214Β, 19/09/2002 & διορθωτικό  ΦΕΚ 93Β, 30-01-2004 & 
1483/Β/30-09-2004) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων παρασκευασµάτων 
σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 30-07-1999) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L 226 της 22-08-2001) 
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

38. Π.∆. 203/1998 - Τροποποίηση και συµπλήρωση του προεδρικού διατάγµατος 410/94 
«Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συµβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών 
διαταγµάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α), (ΦΕΚ 162Α 15/07/1998). 

39. Υπουργική Απόφαση 918/1996 (ΦΕΚ 534Β, 30/06/1997), κατάργηση της 
625/93απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και συµπλήρωση των άρθρων 3 και 4 των αποφάσεων 1233/91 και 172/92 
του Α.Χ.Σ. 

40. Απόφαση Α.Χ.Σ. 3/91, ΦΕΚ 290Β, 1992 «Συµπλήρωση του Άρθρου 87 του Κ.Τ. µε παρ. 
4» 

41. ΚΥΑ 1233/1991, σχετικά µε την καθιέρωση συστήµατος καταχώρησης των 
απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισµού. 

42. ΚΥΑ 172/1992 (ΦΕΚ 277/Β’/20.04.1992), σχετικά µε την καθιέρωση συστήµατος 
καταχώρησης των απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισµού. 

43. ΚΥΑ 22/2011 (ΦΕΚ 1497/Β’/17.06.2011) που τροποποιεί τις ΚΥΑ 1233/1991 & ΚΥΑ 
172/1992 (ΦΕΚ 277/Β’/20.04.1992), σχετικά µε την καθιέρωση συστήµατος καταχώρησης των 
απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισµού. 
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44. Κανονισµός (ΕΟΚ) 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά µε τον 
προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και µε τις 
µεθόδους προσδιορισµού (EE L 248 της 5.9.1991, σ. 1) 

45. Υπουργική Απόφαση 1100/1987 «Κωδικοποίηση και µεταγλώττιση των διατάξεων του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών µε σύστηµα κινητών φύλλων», ΦΕΚ 788Β, 31/12/1987, όπως 
ισχύει 

46. ΚΥΑ 37227/1987 «Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων» 
(ΦΕΚ 541Β, 09/10/1987) που τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Υπουργών Γεωργίας και Εµπορίου 
(ΦΕΚ 209Β, 20/04/1988) και όπως µέχρι σήµερα ισχύει. 

47. Κανονισµός (ΕΚ) 1764/86 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1986 για τον καθορισµό των 
ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας για τα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τη ντοµάτα στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
[Κανονισµός (ΕΚ) 1132/2004, Κανονισµός (ΕΚ) 996/2001, Κανονισµός (ΕΚ) 1593/1998 και 
Κανονισµός (ΕΟΚ) 2318/89]. 

48. Ο∆ΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε µε την Ο∆ 93/35 /EEC και 
ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ∆ΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τοµέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352Β, 
18/03/2005) 

Νοµοθεσία ΤΕΒΑ 

49. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L72, 12/03/2014. 

50. Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 532/2014 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 
2014 για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L148, 20/05/2014. 

51. KYA 604/24.04.2015 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 
Ελέγχου ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).», ΦΕΚ 770Β, 30/04/2015. 

52. ΥΑ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ∆23/οικ.23761/1507/27.05.2015 «Προσδιορισµός Κοινωνικών Συµπράξεων νια 
την υλοποίηση των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ι “Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(TEBA/FEAD)”», ΦΕΚ 1064Β, 05/06/2015. 

53. ΥΑ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ∆23/οικ.19162/1277/27.05.2015 «Καθορισµός εισοδηµατικών και περιουσιακών 
κριτηρίων των ωφελούµενων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”», 
ΦΕΚ 1066Β, 05/06/2015. 
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54. ΚΥΑ ∆23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 «Κατανοµή προϋπολογισµού για τη 
χρηµατοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», ΦΕΚ 2205Β, 13/10/2015 

55. ΥΑ 25576/3251/05.06.2015 «Σύσταση Αρχής ∆ιαχείριση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων», ΦΕΚ 1114Β, 11/06/2015 

56. 15/12/2014, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Υποδοµής 
για το FEAD, CCI 2014GR05FMOP001 

57. 10/2015, ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
ΤΕΒΑ «Οδηγός εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ι επισιτιστικής ή/και Βασικής 
Υλικής Υποδοµής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ» 

58. 05/11/2015, ∆Ε23/οικ. 49681/3647 Πρόσκληση Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ‘Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής’ που Συγχρηµατοδοτείται από το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) µε τίτλο ‘Αποκεντρωµένες 
προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016’», Κωδικός Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016, Α∆Α: 
6Λ35465Θ1Ω-∆23. 

59. 27/11/2015, α.π. ΑΣ∆Α 3587, Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, MIS (ΟΠΣ): 5000147 
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες 
και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών». 

2.13 Ισχύς 
Για όλα τα προϊόντα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθώς και οι ειδικές 
διατάξεις για το καθένα. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι ειδικές διατάξεις. 
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3 Οµάδα Α: Τρόφιµα 

3.1 Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο - Κωδικός CPV 15411110-6 

Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που 
παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους, και είναι σύµφωνο µε τον 
Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα 
εµπορίας του ελαιολάδου και τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης 
Ιουλίου 1991, σχετικά µε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των 
πυρηνελαίων καθώς και µε τις µεθόδους προσδιορισµού, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει 
να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 29/2012 και γενικότερα στην 
λοιπή κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.  

Το παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου 1,0 
λίτρου. 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 

Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερµοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70. 

Να έχει το χαρακτηριστικό χρώµα του ελαιολάδου. 

Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 

Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύσεις ή οσµές ξένες προς αυτό, Κανονισµός 
(ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής. 

Το προϊόν πρέπει να µην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιµοποίησης ακατάλληλων πρώτων υλών 
ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να µην εµφανίζει οσµή 
ή γεύση τάγγισης). 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Όλα τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα που 
προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ.2568/91 της Επιτροπής της 11ης 
Ιουλίου 1991, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, σχετικά µε τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και µε τις µεθόδους 
προσδιορισµού, σε ό,τι αφορά το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

Επισηµάνσεις 

Επί της συσκευασίας , σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 
4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται, επιπλέον, τα κάτωθι: 

⇒ Η πληροφορία για την συγκεκριµένη κατηγορία ελαιολάδου «ελαιόλαδο ανωτέρας 
κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους». 

⇒ Ο προσδιορισµός της καταγωγής. 
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⇒ Η καθαρή ποσότητα του περιεχοµένου ελαιολάδου, εκφραζόµενη σε µονάδες 
όγκου. 

⇒ Ο αλφαριθµητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx). 

⇒ Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (µακριά από το φως και τη 
θερµότητα). 
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3.2 Αλεύρι (Κωδικός CPV 15612100-2) 

Με τον όρο Αλεύρι (φαρίνα) εννοείται, αλεύρι σίτου µε διογκωτικά, σε συσκευασία χάρτινου 
πακέτου βάρους 500 γραµµαρίων.  

Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Το προϊόν θα πρέπει να παράγεται και να διακινείται σύµφωνα µε την ΥΑ Α2- 861 Κανόνες 
διακίνησης και εµπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-
2013, Κώδικα Τροφίµων Ποτών όπως έχει εκδοθεί µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Τροφίµων του 
ΓΧΚ, εφαρµογή συστήµατος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 
1.4.52) και κάθε απαιτούµενου συστήµατος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα 
εφοδιασµού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης 
(θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του 
Π.∆.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων, θα µεταφέρεται και θα 
παραδίδεται υποχρεωτικά µε ειδικό όχηµα. 
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3.3 Φασόλια ξερά (Κωδικός CPV 03221210-1) 

Η ονοµασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραµένα, ώριµα, βρώσιµα σπέρµατα του 
φυτού φασίολος (Phaseolus vulgaris) της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). 

Τα φασόλια ταξινοµούνται σύµφωνα µε το µέγεθος και τη µορφή τους σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ 37227/1987, όπως αυτή ισχύει. Τα υπό προµήθεια φασόλια θα είναι µεσόσπερµα 
(µέτρια). 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Τα φασόλια θα πρέπει να είναι ώριµα, µαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώµα είναι 
λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή. ∆εν θα πρέπει να είναι συρρικνωµένα και δεν θα πρέπει να 
εµφανίζουν αλλοιώσεις ή αυξηµένη θερµοκρασία. 

Τα φασόλια θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ζιζάνια, έντοµα, αλλοιωµένους κόκκους ή 
κόκκους άλλων προϊόντων. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των ξερών φασολιών (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες 
κ.λ.π.) θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας (ΚΥΑ 
37227/87). 

Συσκευασία 

Τα ξερά φασόλια θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα 
περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχοµένου, 0,5 κιλού ± 10%. 
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3.4 Φακή (Κωδικός CPV 03212211-2) 

Η ονοµασία φακή (LENS CULIΝARIS) αποδίδεται σε αποξηραµένα, ώριµα, βρώσιµα 
σπέρµατα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). Εµφανίζεται µε διάφορα 
χρώµατα (πράσινη, καφέ, κόκκινη). Οι υπό προµήθεια φακές θα είναι καφέ χρώµατος.  

Οι ποικιλίες φακής ταξινοµούνται σύµφωνα µε το µέγεθος και το σχήµα των κόκκων, στις εξής 
κατηγορίες: µεγαλόσπερµες (πλατιές ή χοντρές), µεσόσπερµες, µικρόσπερµες (ψιλές). Οι υπό 
προµήθεια φακές θα είναι ψιλές ή χοντρές. 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Η φακή θα πρέπει να είναι ώριµη, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνή και όχι συρρικνωµένη. Οι 
κόκκοι της φακής να µην είναι ξεροί και ρυτιδωµένοι και το χρώµα του περισπερµίου να µην 
είναι φαιό (σταχτί, γκρίζο). 

Η φακή θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ζιζάνια, έντοµα, αλλοιωµένους κόκκους ή 
κόκκους άλλων προϊόντων. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά της φακής (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.), θα 
πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 

Συσκευασία 

Η φακή πρέπει να είναι συσκευασµένη σε κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα περιέκτες, σε 
συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχοµένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύµφωνα µε την κείµενη 
ενωσιακή νοµοθεσία. 
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3.5 Τυρί Φέτα ΠΟΠ (Κωδικός CPV 15542300-2) 

H ονοµασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης 
(ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλµης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 
στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και 
του Νοµού Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή µίγµα αυτού µε γίδινο. Το γάλα, που χρησιµοποιείται 
για την παρασκευή της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις 
παραπάνω αναφερόµενες περιοχές. 

Γενικές απαιτήσεις 

H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήµανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 
853/04. 

Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Κανονισµός 852/2004 και 
Κανονισµός 853/2004) και να συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 83 (τµήµα ∆, εδάφιο 2α) 
του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ». 

Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ηµεροµηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

Το τυρί «ΦΕΤΑ» είναι ένα µαλακό τυρί που µπορεί να κόβεται σε φέτες. 

Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερµίδα. 

Η µάζα του είναι καθαρή λευκή, συµπαγής µε λίγες µηχανικές σχισµές. 

Το τυρί µπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεµηµένες σε όλη τη µάζα. 

Το τυρί πρέπει να έχει µέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. 

Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου. 

Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωµα. 

Χηµικά Χαρακτηριστικά 

Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις 
της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και αντιµικροβιακών 
παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιµολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα µέταλλα, διοξίνες και 
παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). ∆εν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, 
συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλµη. 

Συσκευασία 

Μετά τη δίµηνη ωρίµανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή µεταλλικά δοχεία σε 
εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1.2 της 
παρούσης προδιαγραφής, το προϊόν τεµαχίζεται σε ισοµεγέθη τεµάχια και συσκευάζεται σε 
υποσυσκευασία (πρώτη συσκευασία– πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ) κατάλληλη για τρόφιµα 
(Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). 
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Τα τεµάχια που τοποθετούνται εντός του πλαστικού περιέκτη πρέπει να καλύπτονται από άλµη. 

Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία µπορεί να κυµαίνεται 
από 400 – 600 γραµµάρια. 

Επισήµανση 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, επιπλέον, τα κάτωθι: 

⇒ Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

⇒ Είδoς ή είδη γάλακτoς (πoσoστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε τo τυρί. 

⇒ Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

⇒ Σήµανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

⇒ Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 

⇒ Η επωνυµία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

⇒ Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου τυριού (στραγγισµένου) εκφρασµένο σε κιλά 
ή γραµµάρια. 

⇒ Η ηµεροµηνία συσκευασίας. 

⇒ Αριθµό που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: ΦΕ – αύξων αριθµός υποσυσκευασίας – 
ηµεροµηνία παραγωγής. 

⇒ Η φράση ‘‘ Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

⇒ Οδηγίες συντήρησης. 

⇒ Ελάχιστο λίπος (υπολογισµένο σε ξερή ουσία). 

⇒ Μέγιστη υγρασία. 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επιπλέον 
επισήµανση µε τα παρακάτω στοιχεία: 

⇒ Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

⇒ Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού 

⇒ Σήµανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

⇒ Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού 

⇒ Η επωνυµία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

⇒ Αριθµός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του περιεχοµένου τυριού 
(στραγγισµένου) εκφρασµένo σε κιλά ή γραµµάρια. 

∆ιαδικασία συντήρησης 

Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάµους 
θερµοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα 
όργανα θερµοµέτρησης, για καταγραφή της θερµοκρασίας. Οι ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας θα 
πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά. 
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3.6 Τυρί Γραβιέρα ΠΟΠ Κωδικός CPV 15544000-3 

H ονοµασία «ΓΡΑΒΙΕΡΑ» αναγνωρίζεται ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) 
για το κίτρινο σκληρό επιτραπέζιο τυρί από αιγοπρόβειο γάλα ή µίγµατα αυτού µε αγελαδινό 
γάλα που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα. 

Γενικές απαιτήσεις 

H «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ»  θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει 
σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις απαιτήσεις 
του Καν. 853/04. 

Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Κανονισµός 852/2004 και 
Κανονισµός 853/2004) και να συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 83 (τµήµα ∆, εδάφιο 1) του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Γενικό Χηµείο του Κράτους), στο οποίο περιγράφονται οι 
προδιαγραφές για τυριά προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (ΠOΠ), σκληρά και 
ηµίσκληρα τυριά.  

Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Το τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» πρέπει να φέρει «ηµεροµηνία ανάλωσης έως τουλάχιστον 3 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Το τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» είναι ένα κίτρινο σκληρό που µπορεί να κόβεται σε φέτες. 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

Xηµική σύσταση: – Mέγιστη υγρασία: 38% κατά βάρος – Eλάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί 
ξηρού: 40% κατά βάρος.  

Tύπος τυριού:– Συνεκτικότητα: σκληρό τυρί µε συµπαγή, προπιονικής ζύµωσης.  

Σχήµα: Κυλινδρικό –  

∆ιαστάσεις: ∆ιάφορες –  

Βάρη: ∆ιάφορα.  

Μάζα τυριού: – Υφή: Σκληρή ελαστική.  

Χρώµα: κίτρινο  

Άλλα κύρια χαρακτηριστικά: Eπιτραπέζιο σκληρό τυρί, κυλινδρικού σχήµατος, µε ευχάριστη 
γεύση και άρωµα προπιονικής ζύµωσης. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και 
αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί. 

Χηµικά Χαρακτηριστικά 

Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΓPABIEPA ΠΟΠ» πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και 
αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιµολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα 
µέταλλα, διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 
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Συσκευασία 

Το καθαρό βάρος του τυριού γραβιέρα που περιέχεται στην συσκευασία µπορεί να κυµαίνεται 
από 400 – 600 γραµµάρια. 

Επισήµανση 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, επιπλέον, τα κάτωθι: 

⇒ «ΓΡΑΒΙΕΡΑ Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ)»  

⇒ Τυρί  

⇒ Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή  

⇒ Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1. Τα γράµµατα ΓΡ - …. 2. Ο αύξοντας 
αριθµός του µέσου συσκευασίας. 3. Η ηµεροµηνία παραγωγής. Παράδειγµα: (ΓΡ - 
…. - 1113-20/2/1994) .  

Οι παραπάνω υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Τα 
στοιχεία ελέγχου αναγράφονται µε ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της 
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο παρακολούθησης και ελέγχου ανά 
παραγωγό τυριού «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ». Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών 
ενδείξεων γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π. ∆. 81/1993. 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω επιπλέον στοιχεία: 

⇒ Τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ» Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

⇒ Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού 

⇒ Σήµανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

⇒ Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού 

⇒ Η επωνυµία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

∆ιαδικασία συντήρησης 

Οι συσκευασίες του τυριού «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς 
θαλάµους θερµοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε 
διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, για καταγραφή της θερµοκρασίας. Οι ίδιες συνθήκες 
θερµοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά. 
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3.7 Ζάχαρη (Κωδικός CPV15831200-4) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια λευκής 
κρυσταλλικής ζάχαρης. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασµένη σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους 
περιεχοµένου 1,0 κιλού. 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωµατώµατα και να ρέει ελεύθερα. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου. 

Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση πρέπει να ανέρχεται σε 99,7% 
ή άνω, προσδιοριζόµενη µε την πολωσιµετρική µέθοδο (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013). 

Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ιµβερτοσάκχαρο είναι 0,04%. 
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3.8 Ζυµαρικά  (Κωδικός CPV 15851100-9) 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
ζυµαρικών. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα υπό προµήθεια ζυµαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6». 

Τα ζυµαρικά θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε διάφανους, πλαστικούς περιέκτες, 
κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα και καθαρού περιεχοµένου 0,5 κιλού. 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 

Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι αµιγή, χωρίς σπασίµατα, υγιή, καθαρά, απαλλαγµένα από ξένες 
ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσµίξεις. 

Τα ζυµαρικά δε θα πρέπει να έχουν µαύρα στίγµατα, δε θα πρέπει να είναι παραµορφωµένα ή 
επιφανειακά ραγισµένα και η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώµατα ή άλλες 
ανωµαλίες.  

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, η οξύτητα, η τέφρα θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα όρια 
που θέτει η κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία για το είδος του τροφίµου. 
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3.9 Τοµατοπολτός (Κωδικός CPV 15331427-6) 

Με τον όρο τοµατοπολτός εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τη συµπύκνωση του 
σαρκώδους χυµού των νωπών ώριµων καρπών, καλής ποιότητας, κόκκινης τοµάτας 
(Lycopersicum esculentum P.Mill) µε αποβολή µέρους του περιεχόµενου νερού. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 24 µηνών τουλάχιστον 
από την ηµεροµηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 

Ο τοµατοπολτός, µακροσκοπικά εξεταζόµενος, πρέπει να έχει πολτώδη και οµοιογενή σύσταση 
και χρώµα ανοιχτό ερυθρό µέχρι ερυθρόφαιο. 

Ο τοµατοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγµένος από εµφανείς ξένες ύλες, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και άλλα τραχιά µέρη της τοµάτας, σκώληκες, έντοµα, 
προνύµφες κ.λπ. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Ο τοµατοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συµπύκνωσης, µε στερεά συστατικά από χυµό 
τοµάτας τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα. 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του τοµατοπολτού (οξύτητα, στερεά συστατικά, χρωστικές 
ουσίες, περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι κ.λ.π.), θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

Συσκευασία 

Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασµένος σε λευκοσιδηρά δοχεία µε καθαρό βάρος 
περιεχοµένου 200 έως 500 γραµµαρίων, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004, και Κανονισµός (ΕΚ) 1895/2005) και 
εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 

Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα εύκολου ανοίγµατος. 
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3.10 Ρύζι (Κωδικός CPV 15614000-5) 

«Ρύζι» είναι το προϊόν που λαµβάνεται από την επεξεργασία των ώριµων καρπών του φυτού 
Όριζα» (ORYZA SATIVA) και διατίθεται στο εµπόριο µε τις παρακάτω µορφές: α) ως 
αναποφλοίωτο (PADDY), β) ως αποφλοιωµένο (CARED) και γ) ως κατεργασµένο (RIZ 
USINE), που διακρίνεται σε κατεργασµένο ως έχει και κατεργασµένο κατόπιν υγροθερµικής 
κατεργασίας (PARBOILING) πριν από την αποφλοίωση και την παραπέρα επεξεργασία του. 

Το υπό προµήθεια ρύζι θα είναι ρύζι τύπου «καρολίνα» λευκό κίτρινο µεσόκοκκο Α’ 
ποιότητας. 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Το ρύζι πρέπει να είναι συσκευασµένο σε συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχοµένου 0,5 
κιλού ± 10%,  

Πριν να διατεθεί στην κατανάλωση το ρύζι θα πρέπει να αποφλοιώνεται πλήρως µε κατάλληλα 
µηχανικά µέσα. 

Το ρύζι θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ζιζάνια, έντοµα, αλλοιωµένους κόκκους ή 
κόκκους άλλων προϊόντων. 

Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται µηχανικά ή µε αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές 
ουσίες, κατά τρόπον ώστε µετά την επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγµένο από κάθε 
υπόλειµµα του στιλβωτικού µέσου. 

Το ρύζι να είναι πλήρως επεξεργασµένο (λευκασµένο) και επιµεληµένης στίλβωσης για την 
ποικιλία – εµπορικό τύπο- «καρολίνα» για µικρόκαρπες ή µεσόκαρπες και να µην περιέχει 
υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και µε ανοχή 16%. 

Η ποικιλία ρυζιού «καρολίνα» πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η ανάµιξη 
ποικιλιών κατώτερης ποιότητας µε ανώτερη µε σκοπό τη διάθεσή της στην κατανάλωση, σαν 
ανώτερη ποιότητα θεωρείται νοθεία. 
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3.11 Βόειο Κρέας (Κωδικός CPV 15111000-9) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια τεµαχίων 
βόειου κρέατος (µοσχάρι). 

Ορισµός: «Κρέας», σύµφωνα µε τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιµα µέρη των 
απαριθµούµενων στον εν λόγω Κανονισµό κατηγοριών ζώων και εν προκειµένω των 
«κατοικίδιων οπληφόρων», συµπεριλαµβανοµένου του αίµατος. 

Γενικές απαιτήσεις 

Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει 
σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις απαιτήσεις 
του Καν. 853/04. 

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 
εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 
καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 µηνών. 

Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το 
ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. 

Τα τεµάχια βοείου κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 8 
ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. 

Τα ως άνω τεµάχια θα πρέπει να είναι αποστεωµένα και θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής 
τµήµατα του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό» ή «τρανς». 

Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους. 

Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό. 

Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 

∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

⇒ Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδοµυϊκού συνδεόµενου φυσικώς µε το κρέας. 

⇒ Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσµάτων οστών. 

Συσκευασία 

Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 
κενό µε υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 
1935/2004). Τo καθαρό βάρος κάθε τεµαχίου βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι 
από 450-550 γραµµάρια. 

Επισήµανση 

Επί της εξωτερικής ατοµικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω επιπλέον αναγραφόµενα στοιχεία: 
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⇒ Το είδος ‘‘ µοσχάρι άνευ oστών’’ µε προσθήκη ανάλογα του τµήµατος του σφαγίου 
της παραγρ. 3.4 

Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νοµοθεσία για την πρόσθετη επισήµανση των βοοειδών, 
ήτοι: 

⇒ Ο αριθµός αναγνώρισης του ζώου 

⇒ Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής 

⇒ Η χώρα σφαγής και ο αριθµός έγκρισης έγκρισης (σήµα αναγνώρισης) του 

⇒ σφαγείου 

⇒ Η ηµεροµηνία σφαγής 

∆ιαδικασία συντήρησης 

Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάµους ώστε να διασφαλίζεται θερµοκρασία 
7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, , και η καταγραφή της θερµοκρασίας 
είτε θα γίνεται αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. 

∆ιανοµή µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας 
(όπως πραναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική 
άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 34/62 

 

3.12 Χοιρινό Κρέας(Κωδικός CPV 15113000-3) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια τεµαχίων 
χοιρινού κρέατος. 

«Κρέας» σύµφωνα µε τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιµα µέρη των απαριθµούµενων στον εν 
λόγω Κανονισµό κατηγοριών ζώων και εν προκειµένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», 
συµπεριλαµβανοµένου του αίµατος. 

Γενικές απαιτήσεις 

Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει 
σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις απαιτήσεις 
του Καν. 853/04. 

Περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 
εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 8 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία παραλαβής του. 

Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι 
κατάψυξη)7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. 

Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, 
είτε αρσενικά που δεν έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριµότητας είτε θηλυκά που δεν 
χρησιµοποιήθηκαν για αναπαραγωγή. 

Η διαµόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα σφάγια να είναι ογκώδη στην εµφάνιση και να 
έχουν ανεπτυγµένες µυϊκές µάζες, κυρίως στους µηρούς και ωµοπλάτες. 

Η κατάσταση παχύνσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεµηµένο, 
λευκωπό, όχι µαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και 
αφαίρεση του εξωτερικού λίπους ώστε το πάχος που αποµένει να είναι µικρότερο από 5 
χιλιοστόµετρα. Η µέτρηση µπορεί να γίνει σε κάθε σηµείο του σφαγίου. 

Τα τεµάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τµήµατα του σφαγίου: 
«σπάλα» ή «µπούτι», τα οποία πρέπει να είναι αποστεωµένα. 

Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους 

Να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό. 

Να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 

∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

⇒ Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδοµυϊκού συνδεόµενου φυσικώς µε το κρέας. 

⇒ Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσµάτων οστών. 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 35/62 

 

Συσκευασία 

Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 
κενό µε υλικά συσκευασίας, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 
1935/2004). Το βάρος κάθε τεµαχίου άνευ οστών να κυµαίνεται από 450-550 γραµµάρια. 

Επισήµανση 

Επί της εξωτερικής ατοµικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόµενα στοιχεία: 

⇒ Το είδος ‘‘ χοιρινό άνευ oστών’’ µε προσθήκη ανάλογα του τµήµατος του σφαγίου 
της παραγρ. 3.6. 

⇒ Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής 

1. ∆ιαδικασία συντήρησης 

Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάµους, ώστε να διασφαλίζεται θερµοκρασία 
7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης και η καταγραφή της θερµοκρασίας είτε 
θα γίνεται αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. 

Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες ως 
ανωτέρω συνθήκες θερµοκρασίας και υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να διαθέτουν 
σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 36/62 

 

 

3.13 Κρέας Πουλερικών (Κωδικός CPV 15112130-6) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια νωπού 
κρέατος πουλερικών (κοτόπουλο). Με τον όρο «κοτόπουλο» (για ψήσιµο) εννοείται πουλερικό, 
στο οποίο η άκρη του στέρνου είναι εύκαµπτη (δεν έχει αποστεωθεί), σύµφωνα µε Κανονισµό 
ΕΟΚ αριθ. 543/2008. 

Γενικές απαιτήσεις 

Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να 
φέρει σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις 
απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004 & 
Καν.853/2004) και περί κανόνων εµπορίας κρέατος πουλερικών (Καν. 543/2008 και ΕΚ 
1308/2013), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Το κρέας πουλερικών πρέπει να αναφέρεται σε ηµεροµηνία σφαγής µικρότερη των 3 ηµερών 
από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 

Τα κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και 
των δύο γενών, καλά αναπτυγµένα, ηλικίας µέχρι τριών (3) µηνών (BROILER). 

Να είναι ταξινοµηµένα ως ποιότητας «Α» σύµφωνα µε τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 1308/2013 
όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Να είναι εκσπλαχνισµένα και να απουσιάζουν η κεφαλή, ο τράχηλος, άκρα από τον ταρσό και 
κάτω (η τοµή να γίνεται στο µέσο της άρθρωσης), η τραχεία, ο οισοφάγος, τα έντερα, τα 
γεννητικά όργανα, οι αδένες της αµάρας, η χοληδόχος κύστη, τα πνευµόνια, η καρδιά, το 
στοµάχι, ο σπλήνας, το ήπαρ και το δέρµα µαζί µε το υποδόριο λίπος της αµάρας. 

Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγµένο, φαρδύ, µακρύ και 
σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και 
κανονικό στρώµα λίπους στο στήθος, την πλάτη και τους µηρούς. 

Να µην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα µικρά πούπουλα, τµήµατα στελεχών 
(άκρες καλάµων) και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα 
πόδια, τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των κάτω άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες. 

Το χρώµα του κρέατος να είναι χαρακτηριστικό του είδους, το δε χρώµα του δέρµατος να είναι 
λευκό ως λευκοκίτρινο. 

Τα σφάγια να είναι ανέπαφα και καθαρά, χωρίς κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή αίµα. 

Τα σφάγια να είναι χωρίς ορατές κηλίδες αίµατος εκτός από όσες είναι µικρού µεγέθους και 
διακριτικές. 

Τα σφάγια να µη φέρουν σοβαρούς µώλωπες και αλλοιώσεις από κτυπήµατα. 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 37/62 

 

Συσκευασία 

Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (σφαγή, εκσπλαγχνισµός) θα πρέπει να 
συσκευάζεται σε «δισκάκι» µε διαφανή µεµβράνη επικάλυψης (προσυσκευασία), και τα υλικά 
αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό 
βάρος του περιεχοµένου κοτόπουλου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 1300 και 2000 γραµµαρίων. 

Επισήµανση 

Επί της εξωτερικής ατοµικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω επιπλέον αναγραφόµενα στοιχεία: 

⇒ Το είδος ‘‘ Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιµα εντόσθια’’ 

⇒ Η κατηγορία ποιότητας «Α». 

⇒ Η ηµεροµηνία σφαγής. 

⇒ Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013) / χώρα καταγωγής 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β συσκευασία) να υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

⇒ Το είδος ‘‘ Νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιµα εντόσθια’’ 

⇒ Η κατηγορία ποιότητας «Α». 

⇒ Η ηµεροµηνία σφαγής 

∆ιαδικασία συντήρησης, µεταφοράς 

Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάµους ώστε η 
θερµοκρασία του κρέατος να µην ανέρχεται πάνω από 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να 
είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, και η καταγραφή της 
θερµοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. 

Η διανοµή πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες 
συνθήκες θερµοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει 
να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, πλέον των όσων αναφέρονται στο κεφ.  2.10, υποχρεούνται 
να υποβάλουν µαζί µε τις τεχνικές προσφορές υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προµήθεια κρέας 
πουλερικών θα αναφέρεται σε ηµεροµηνία σφαγής µικρότερη των 3 ηµερών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 38/62 

 

3.14 Οπωρολαχανικά [Λάχανα (Κωδικός CPV 03221410-3), Καρότα (Κωδικός 
CPV 03221112-4), Τοµάτες (Κωδικός CPV 03221240-0), Πατάτες (Κωδικός 
CPV 03212100-1), Μήλα (03222321−9), Πορτοκάλια (03222220−1)] 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
οπωρολαχανικών, και συγκεκριµένα λάχανων, καρότων, τοµατών, πατατών, µήλων και 
πορτοκαλιών . 

Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Τα καρότα, οι πατάτες οι τοµάτες τα µήλα και τα πορτοκάλια πρέπει να είναι Κατηγορίας Α, να 
µην είναι χτυπηµένα, να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικά Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο 
στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα 

Το βάρος κάθε λάχανου πρέπει να κυµαίνεται από 1,2 έως 2,0 κιλά. 

Οι τοµάτες, τα µήλα και τα πορτοκάλια θα είναι συσκευασµένες σε κατάλληλη πλαστική ή 
χάρτινη συσκευασία (µονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή µε τρόφιµα. Κάθε µονάδα 
συσκευασίας θα περιέχει συνολικό καθαρό βάρος περίπου 1,0 κιλό. 

Τα καρότα θα είναι συσκευασµένα σε διάτρητη σφραγισµένη πλαστική σακούλα (µονάδα 
συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή µε τρόφιµα. Κάθε µονάδα συσκευασίας θα περιέχει 
συνολικό καθαρό βάρος περίπου 1,0 κιλό. 

Οι πατάτες θα είναι συσκευασµένες σε διχτάκι (µονάδα  συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή 
µε τρόφιµα. Κάθε µονάδα συσκευασίας θα περιέχει συνολικό καθαρό βάρος  περίπου 3,0 κιλά. 

Τα λάχανα θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου «καρπουζοπαλέτες». 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Με την επιφύλαξη των επιτρεποµένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση για τα λάχανα µε τις 
Γενικές Προδιαγραφές Εµπορίας, Παράρτηµα Ι, Μέρος Α του ίδιου Κανονισµού, τα προϊόντα 
πρέπει να είναι: 

⇒ Ακέραια 

⇒ Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις 
που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 

⇒ Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγµένα από κάθε ορατή ξένη ύλη. 

⇒ Ουσιαστικά απαλλαγµένα από επιβλαβείς οργανισµούς. 

⇒ Ουσιαστικά απαλλαγµένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
οργανισµούς. 

⇒ Απαλλαγµένα από µη φυσιολογική εξωτερική υγρασία. 

⇒ Απαλλαγµένα από ξένη οσµή και / ή ξένη γεύση. 
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Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αντέχουν τη 
µεταφορά και τον εν γένει χειρισµό και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 
προορισµού. 

Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγµένα, αλλά όχι υπερβολικά και οι καρποί να 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίµανσης και να µην είναι υπερώριµοι. 

Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, πλέον των όσων αναφέρονται στο κεφ.  2.10, υποχρεούνται 
να υποβάλουν µαζί µε τις τεχνικές προσφορές υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται τη 
διατηρησιµότητα των οπωρολαχανικών  για το χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας από την 
ηµεροµηνία παραλαβής τους. 
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3.15 Συµπυκνωµένο Γάλα (Εβαπορέ) Κωδικός CPV 15511600-9 

Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος µη ζαχαρούχου συµπυκνωµένου γάλακτος, 
µερικά αφυδατωµένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 
7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Το συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
και να φέρει σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και 
τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής 
τροφίµων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 80α 
του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του συµπυκνωµένου γάλακτος. 

Το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου περίπου 400 ml. 

Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεµώδη υφή και να είναι οµοιογενές. 

Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος 
και το χρώµα του να είναι λευκό ή υπόλευκο. 

Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχοµένου, 
ιζήµατα στον πυθµένα των συσκευασιών, αποχωρισµό του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου γάλακτος (ολική οξύτητα, pH, 
χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταµινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

Συσκευασία 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε λευκοσιδηρά δοχεία, κατάλληλα 
για επαφή µε τρόφιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) 
και εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική. 

Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές 
τους θα φέρουν οργανικό επίχρισµα, κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα και σύµφωνα µε την 
Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική. 

Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα εύκολου ανοίγµατος. 

Επισηµάνσεις 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, επιπλέον να αναγράφονται: 

⇒ Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
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⇒ Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 

⇒ Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
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4 Οµάδα Β: Βρέφη 

4.1 Κρέµα ∆ηµητριακών (Τροφές για µωρά - Κωδικός CPV 15884000-8) 

Η κρέµα δηµητριακών αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία των 
«µεταποιηµένων τροφών µε βάση τα δηµητριακά». Ως «µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα 
δηµητριακά» ορίζονται τρόφιµα που προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις για 
υγιή βρέφη κατά την περίοδο του απογαλακτισµού τους και για υγιή παιδιά µικρής ηλικίας ως 
συµπλήρωµα του διαιτολογίου τους και/ή για τη σταδιακή προσαρµογή τους στη συνήθη 
διατροφή, µε βάση τον Καν.609/2013. 

Η κρέµα δηµητριακών υπάγεται στην κατηγορία «δηµητριακά στα οποία έχει προστεθεί τροφή 
πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν µε την 
προσθήκη νερού ή άλλου υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες», βάσει του ανωτέρω Κανονισµού. 

Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 µηνών. 

Ως «µικρό παιδί» ορίζεται το παιδί µεταξύ ενός και τριών ετών. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Τα παρασκευάσµατα θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 300 gr ± 30%. 

Επισήµανση 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 
Γενικά χαρακτηριστικά λοιπών προϊόντων (πλην τροφίµων) 
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4.2 Συµπυκνωµένο Γάλα (Εβαπορέ) Κωδικός CPV 15511600-9 

Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος µη ζαχαρούχου συµπυκνωµένου γάλακτος, 
µερικά αφυδατωµένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 
7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Το συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
και να φέρει σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και 
τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής 
τροφίµων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 80α 
του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του συµπυκνωµένου γάλακτος. Το προϊόν 
θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου περίπου 400 ml. 

Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεµώδη υφή και να είναι οµοιογενές. Το 
συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος και 
το χρώµα του να είναι λευκό ή υπόλευκο. Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει 
κροκίδωση ή πήξη του περιεχοµένου, ιζήµατα στον πυθµένα των συσκευασιών, αποχωρισµό 
του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου γάλακτος (ολική οξύτητα, pH, 
χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταµινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

Συσκευασία 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε λευκοσιδηρά δοχεία, κατάλληλα 
για επαφή µε τρόφιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) 
και εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική. 

Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές 
τους θα φέρουν οργανικό επίχρισµα, κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα και σύµφωνα µε την 
Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική. Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα εύκολου 
ανοίγµατος. 

Επισηµάνσεις 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, επιπλέον να αναγράφονται: 
⇒ Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
⇒ Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 
⇒ Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
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ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 44/62 

 

4.3 Βρεφικές Πάνες [για βρέφη γεννηθέντα κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015] 
(Κωδικός CPV 33771200-7) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σε 
βρεφικές πάνες. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχοµένου από 20 έως και 50 τεµάχια. 

Οι υπό προµήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε ένα µέγεθος από 11 έως 25 kg. 

Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρµα, να είναι απορροφητικές και 
να διαθέτουν σύστηµα κλεισίµατος «κριτς - κρατς». 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 45/62 

 

4.4 Μωροµάντηλα (Κωδικός CPV 33711430-0) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
µωροµάντηλων. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον 60 τεµάχια. 

Να είναι υγρά και να έχουν ευχάριστο άρωµα. 

Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερµίδες. 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 46/62 

 

 

5 Οµάδα Γ: Σχολικά Είδη 

5.1 Σχολικές Τσάντες (Κωδικός CPV 18930000-7) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σχολικών 
τσαντών (πλάτης). 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ελαφρύ σακίδιο πλάτης µε µία µεγάλη κεντρική θήκη και µία µικρή µπροστά µε φερµουάρ. 

Να είναι από δερµατίνη ή πολυέστερ, αδιαβροχοποιηµένη. 

∆ιαστάσεις 30Χ20Χ30 περίπου. 

Να έχουν τη σήµανση CE και να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 

Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 47/62 

 

5.2 Γραφική Ύλη: Τετράδια (Κωδικός CPV 22830000-7), Μολύβια (Κωδικός 
CPV 30192130-1), Μηχανικά Στυλό (Κωδικός CPV 30192131-8), Ξύστρες 
µολυβιών (Κωδικός CPV 30192133-2), Μαρκαδόροι (Κωδικός CPV 
30192124-6) και άλλα είδη που απαιτούνται στο σχολείο (πλην ένδυσης) – 
Γραφική Ύλη (Κωδικός CPV 30192700-8) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
«Τετράδια, Μολύβια, Μηχανικά Στυλό, Ξύστρες µολυβιών, Μαρκαδόροι και άλλα είδη που 
απαιτούνται στο σχολείο (πλην ένδυσης)». 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον τα παρακάτω: 

⇒ Κατ ’ελάχιστον 8 τετράδια (50 φύλλων): 

⇒ 1 κασετίνα µέσου µεγέθους 

⇒ Κατ ’ελάχιστον 8 µολύβια  

⇒ 1 ξύστρα  

⇒ Κατ ’ελάχιστον 2 γόµες  

⇒ 1 σετ γεωµετρικών οργάνων (χάρακας – γνώµονας – διαβήτης – µοιρογνωµόνιο) 

⇒ 1 πακέτο διαφάνειες (τουλάχιστον 100 τεµάχια) 

⇒ 1 φάκελο µε αυτιά και λάστιχο 

⇒ 1 πακέτο ξυλοµπογιές (24 τεµ.) 

⇒ 1 πακέτο µαρκαδόροι χοντροί (24 τεµ.) 

⇒ 1 ψαλίδι  

⇒ 1 κόλα υγρή τουλάχιστον  30  γραµµάρια 

⇒ 1 κόλα  stick τουλάχιστον 20 γραµµάρια 

⇒ 3 µπλοκ ζωγραφικής µεγέθους Α4 

⇒ 1 µπλοκ ακουαρέλας µεγάλο 

⇒ 3 πινέλα (διάφορα µεγέθη) 

⇒ 1 Παλέτα Αυγοθήκη 

⇒ 1 πακέτο νεροµπογιές (όχι τέµπερες) 

⇒ 2 Στυλό διαρκείας 

Να είναι κατάλληλα για σχολική χρήση 

Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά 

 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 48/62 

 

6 Οµάδα ∆: Άστεγοι 

6.1 Οδοντόκρεµα (Κωδικός CPV 33711720-0) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
συσκευασιών οδοντόκρεµας. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75 έως 100 ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα 
αναγράφεται σε κάθε τεµάχιο. 

Να έχει ευχάριστη γεύση και οσµή. 

Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF-. 

Συσκευασία 

Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιµοποίητο και σφραγισµένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και θα 
περιέχεται σε κατάλληλου µεγέθους χάρτινη κλειστό κουτί. 

Σε κάθε συσκευασία, και στο σωληνάριο και στο κουτί, θα αναγράφονται: 

⇒ Η επωνυµία του προϊόντος  

⇒ Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή και της 
υπευθύνου επιχείρησης διανοµής. 

⇒ Τα συστατικά του προϊόντος,  

⇒ Η περιεκτικότητα σε φθοριούχο νάτριο, 

⇒ Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος και 

⇒ Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 49/62 

 

6.2 Οδοντόβουρτσα (Κωδικός CPV 33711710-7) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
οδοντοβουρτσών. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

Να διατίθεται µαζί µε προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής. 

Να είναι µέτριας σκληρότητας (medium). 

Συσκευασία 

Κάθε οδοντόβουρτσα θα είναι καινούρια και αχρησιµοποίητη και θα περιέχεται σε κατάλληλου 
µεγέθους χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, 
µαζί µε το προστατευτικό κάλυµµα της κεφαλής της. 

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

⇒ Η επωνυµία του προϊόντος  

⇒ Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή και της 
υπευθύνου επιχείρησης διανοµής. 

⇒ Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
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Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 50/62 

 

6.3 Κουτί πρώτων Βοηθειών (Κωδικός CPV 33141623-3) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
«ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ». 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε συσκευασία (πλαστικό κουτί ή αδιάβροχη τσάντα µεταφοράς) θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τα παρακάτω: 

⇒ οδηγός πρώτων βοηθειών 

⇒ ρολό λευκοπλάστη 

⇒ Band Aids σε διάφορα µεγέθη (100 τεµάχια)  

⇒ Band Aid ειδικά για εγκαύµατα (5 τεµάχια) 

⇒ αντισηπτικά τσιρότα (5 τεµάχια)  

⇒ µη υφασµάτινες κοµπρέσες 100x100mm (3 τεµάχια) 

⇒ τουλάχιστον 5 παραµάνες ασφαλείας κουβέρτας διάσωσης 

⇒ γάζες 10x10,2Cm, (10 τεµάχια) 

⇒ ψαλίδι,  

⇒ µαντηλάκια οινοπνεύµατος (5 τεµάχια) 

⇒ αποστειρωµένα γάντια  
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ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 51/62 

 

6.4 Σαπούνι σε σαπουνοθήκη (Κωδικός CPV 33711900-6) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
σαπουνιών σε σαπουνοθήκη. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Να είναι στερεό σε πλάκα µε ευχάριστη οσµή. 

Να µην προκαλεί ερεθισµούς στο δέρµα. 

Το βάρος κάθε τεµαχίου θα είναι µεταξύ 70gr και 100gr. 

Κάθε τεµάχιο θα συνοδεύεται από κατάλληλου µεγέθους πλαστική σαπουνοθήκη µε καπάκι. 

Συσκευασία 

Κάθε σαπούνι και η σαπουνοθήκη του θα είναι καινούρια και αχρησιµοποίητα και θα 
περιέχονται σε χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, χωρίς ίχνη 
παραβίασης. 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 52/62 

 

6.5 Σαµπουάν (Κωδικός CPV 33711610-6) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
σαµπουάν. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε συσκευασία θα περιέχει από 250 ml έως και 400 ml προϊόντος. 

Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες. 

Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά µαλλιά. 

Να έχει ευχάριστη οσµή και να ρέει ελεύθερα. 

Συσκευασία 

Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα 
πρέπει να είναι σπασµένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 53/62 

 

6.6 Σερβιέτες (Κωδικός CPV 33771100-6) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για σερβιέτες. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 12 έως και 24 τεµάχια. 

Οι σερβιέτες να είναι κατάλληλης αντοχής και απορροφητικότητας στην κατηγορία «για 
µεγάλη ροή». 

Να έχουν ανατοµικό σχήµα. 

Να φέρουν προστατευτικά «φτερά». 

Να είναι δερµατολογικά ελεγµένες και να µην προκαλούν ερεθισµούς. 

Συσκευασία 

Κάθε σερβιέτα ξεχωριστά θα περιέχεται σε κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, ενώ όλα τα 
τεµάχια θα περιέχονται επίσης σε κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, χωρίς ίχνη 
παραβίασης. 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 54/62 

 

6.7 Υπνόσακοι (Κωδικός CPV 39522540-4) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
«ΥΠΝΟΣΑΚΟΥ». 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε υπνόσακος θα παρέχεται µε συσκευασία µεταφοράς, και θα καλύπτει τουλάχιστον τις 
παρακάτω προδιαγραφές:  

⇒ Αδιάβροχος, µε υλικό εξωτερικού υφάσµατος polyester & hollowfibre ή 
αντίστοιχο.  

⇒ Γέµιση εσωτερική µε υλικό polyester & hollowfibre 200 gr/m2 

⇒ ∆ιαστάσεις περίπου 220 x 75, βάρος 1000γρ περίπου,  

⇒ Εύρος θερµοκρασιών: 0c/+25c ή καλύτερος.  

 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 55/62 

 

6.8 Κουβέρτες (Κωδικός CPV 39511100-8) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
«ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ». 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε κουβέρτα θα είναι διαστάσεων 160x220 cm., περίπου και θα παρέχεται µε συσκευασία 
µεταφοράς. 

Υλικά κατασκευής: συνθετικά υλικά όπως ακρυλικό ή πολυεστέρα για µεγαλύτερη αντοχή και 
προστασία από την υγρασία, βάρους 2000γρ περίπου. 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 56/62 

 

6.9 Καρότσι µεταφοράς αγαθών  (Κωδικός CPV 34911100-7) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
καροτσιών µεταφοράς αγαθών. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χειροκίνητο καρότσι µεταφοράς αγαθών, συρµάτινο µε 4 ρόδες, κατασκευασµένο από σίδερο 
ηλεκτροστατικής βαφής. 

Να είναι σπαστό και να κλείνει. 

Να είναι ανθεκτικό και γερό µε βάρος φορτίου 30 κιλών περίπου και χωρητικότητας 60 λίτρων 
περίπου.  

Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι Μ50 Χ Π40 Χ Υ90 περίπου. 

Το καρότσι θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί και να διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε την 
ελληνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 57/62 

 

 

7 Οµάδα Ε: Λοιπά ΕΒΥΣ 

7.1 Οδοντόκρεµα (Κωδικός CPV 33711720-0) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
συσκευασιών οδοντόκρεµας.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75 έως 100 ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα 
αναγράφεται σε κάθε τεµάχιο. 

Να έχει ευχάριστη γεύση και οσµή. 

Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF-. 

Συσκευασία 

Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιµοποίητο και σφραγισµένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και θα 
περιέχεται σε κατάλληλου µεγέθους χάρτινη κλειστό κουτί. 

Σε κάθε συσκευασία, και στο σωληνάριο και στο κουτί, θα αναγράφονται: 

⇒ Η επωνυµία του προϊόντος  

⇒ Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή και της 
υπευθύνου επιχείρησης διανοµής. 

⇒ Τα συστατικά του προϊόντος,  

⇒ Η περιεκτικότητα σε φθοριούχο νάτριο, 

⇒ Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος και 

⇒ Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 58/62 

 

 

7.2 Σκόνη για πλύσιµο ρούχων – Απορρυπαντικά (Κωδικός CPV 39831200-8) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σκόνης 
για το πλύσιµο ρούχων.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η σκόνη πλυσίµατος θα είναι κατάλληλη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο. 

Η σκόνη πλυσίµατος θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και 
θα διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία. 

Η σκόνη πλυσίµατος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχοµένου 16 έως 24 µεζούρες 
πλύσης. 

Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30oC). 

Να καθαρίζει αποτελεσµατικά τα ρούχα και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30oC). 

Να µην αφήνει υπολείµµατα του προϊόντος στα ρούχα µετά από το ξέβγαλµα. 

Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη από 
5% αντίστοιχα. 

Συσκευασία 

Η σκόνη θα είναι συσκευασµένη σε σφραγισµένη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία η οποία δεν 
θα έχει σχισίµατα, τρύπες και διαρροή του υλικού. 

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται επιπλέον:  

⇒ Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος 

⇒ Τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχοµένου 

⇒ η δοσολογία 

⇒ Ο αριθµός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 59/62 

 

7.3 Υγρό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης - Προϊόντα καθαρισµού (Κωδικός CPV 
39830000-9) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια υγρού 
καθαριστικού γενικής χρήσης. 

Βοήθειας Απόρων. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και 
εθνική νοµοθεσία. 

Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 

Να είναι υγρό µε ευχάριστη και διακριτική οσµή. 

Να µην είναι διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

Η δοσολογία, για γενικό καθαρισµό (συνήθη χρήση), να µην υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού. 

Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα. 

Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη από 
5% αντίστοιχα. 

Συσκευασία 

Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασµένο σε πλαστικές φιάλες µε καπάκι 
µε καθαρό περιεχόµενο από ένα (1) έως και δύο (2) λίτρα προϊόντος. 

Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να µην 
παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίµατα ή ρωγµές. 

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται επιπλέον:  

⇒ Ο όγκος του περιεχοµένου 

⇒ Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος 

⇒ Τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχοµένου 

⇒ Η δοσολογία 

⇒ Ο αριθµός καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. 

⇒ Ο αριθµός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 60/62 

 

7.4 Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων - Προϊόντα για το πλύσιµο πιάτων (Κωδικός 
CPV 39832000-3) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια υγρού 
απορρυπαντικού πιάτων. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να παράγεται και αν συσκευάζεται σε εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις και να διατίθεται στην αγορά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή 
και εθνική νοµοθεσία. 

Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται περίπου 0,4 lt προϊόντος. 

Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συµπυκνωµένο και να διαλύει εύκολα τα λίπη. 

Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσµή. 

Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη από 
5% αντίστοιχα. 

Συσκευασία 

Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη µε καπάκι, 
που θα κλείνει ερµητικά και δε θα έχει σχισίµατα ή τρύπες και δε θα εµφανίζει διαρροές. 

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ ελάχιστον:  

⇒ •Ο όγκος του περιεχοµένου 

⇒ •Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος 

⇒ •Τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχοµένου 

⇒ •Η δοσολογία 

⇒ •Ο αριθµός καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. 

⇒ •Ο αριθµός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή 

 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 61/62 

 

 

7.5 Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας σε πλάκες 200γρ. (Κωδικός CPV 
33711900-6) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια Πράσινου 
Σαπουνιού. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας σε πλάκες 200γρ. περίπου µε βάση το ελαιόλαδο. 

Συσκευασία 

Να διατίθεται κατά προτίµηση σε συσκευασία χαρτοκιβωτίων των 12 κιλών. 

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ ελάχιστον:  

⇒ Ο όγκος του περιεχοµένου 

⇒ Τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχοµένου 

⇒ Ο αριθµός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή 

 



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί στυλ. 62/62 

 

7.6 Σαµπουάν (Κωδικός CPV 33711610-6) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
σαµπουάν. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε συσκευασία θα περιέχει από 250 ml έως και 400 ml προϊόντος. 

Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες. 

Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά µαλλιά. 

Να έχει ευχάριστη οσµή και να ρέει ελεύθερα. 

Συσκευασία 

Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα 
πρέπει να είναι σπασµένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

Περιστέρι  27/06/2016 

 

Ο ∆ιευθυντής 

Χαράλαµπος Σωτηρόπουλος 

Περιστέρι 27/06/2016 

 

 

Ο Συντάξας 

Γιώργος Μπουρίτης 
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