
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Προµήθειας  Τροφίµων του ∆ήµου Ηρακλείου  και του ∆ηµοτικού Οργανισµού 

Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του ∆ήµου Ηρακλείου 

(∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  
7) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
Συντάσσοµε   τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια q 

 

Κατηγορία  Νο 1 :  

προµήθεια τροφίµων προκειµένου  

να  διανεµηθούν στις άπορες οικογένειες,     

του ∆ήµου Ηρακλείου  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Γάλα  κουτί 

Εβαπορέ ελαφρύ και πλήρης άριστης ποιότητας γάλα, µερικώς 
αποβουτυρωµένο που αραιώνεται ένα(1) µέρος γάλατος µε 1,4 µέρη 
νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Ρύζι  Κιλά  
Άριστης ποιότητας  ρύζι ελληνικής προέλευσης τύπου γλασέ  σε 
συσκευασία  βάρους  1 κιλού .  

Όσπρια  Κιλά  
Αρίστης ποιότητας όσπρια  Φασόλια ή φακές  σε συσκευασία βάρους 1 
κιλού . 

Ανθος 
αραβοσίτ
ου  Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία 160 γραµµαρίων  
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση  και  
ηµεροµηνία λήξης . 

Αλεύρι 
για όλες 
τις 
χρήσεις 
1kgr Πακέτα 

Από δηµητριακά, για όλες τις χρήσεις, άριστης ποιότητας, απαλλαγµένο 
από µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένη κατάλληλη 
χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ.∆ιεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1 
Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης  
Τηλέφωνο: 2813409185 
Fax:2810229207 

 
 
Ηράκλειο   29 / 08 /2013  

 
 

 

 

Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 
 



Φρυγανι
ές πακ. 

Άριστης ποιότητας, από σίκαλη, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική 
αεροστεγή συσκευασία, τεσσάρων  (4) πακέτων των520 gr το καθένα. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών 
εκτός ψυγείου. Αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 

Τοµατοπ
ολτός  Τεµάχιο . 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 
400 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

Μερέντα   Τεµάχιο . 

Άριστης ποιότητας πραλίνα φουντουκιού , τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 400 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Πατάτες  Τεµάχιο . Άριστης ποιότητας φρέσκες πατάτες , Ελληνικής προέλευσης . 

Ζάχαρη 
1 kgr πακ. 

Άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής µορφής, τυποποιηµένη σε 
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών  εκτός ψυγείου. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν2     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: άρτου   
για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  ∆ήµου Ηρακλείου 
ΚΑ: 10-6481.004  για το οικονοµικό έτος 2013 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προµήθεια άρτου έτους 

2013 για την τροφοδοσία του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. 

1. Ψωµί σύµµεικτο φρέσκο, αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη συσκευασία  

από ισόποση ανάµειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων 

τύπου 70% από µαλακό σιτάρι  καθαρού βάρους 500 gr . 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν3  :  

Προµήθεια   Γαλακτοκοµικών Προϊόντων  

για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   του ∆ήµου Ηρακλείου, 

 οικονοµικό έτος 2013.Κ.Α.: 10-6481.003 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
     Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών, είναι η προµήθεια 
γαλακτοκοµικών  προϊόντων έτους 2013. 

1. Τυρί φέτα φρέσκια{ΠΟΠ] αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, 
πλήρης σε λιπαρά, µετρίας σκληρότητας, συσκευασµένη κατάλληλα, µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών. 

2. Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης  ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης 
ωρίµανσης έτσι ώστε να µπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να 
τριφτεί και να χρησιµοποιηθεί µε µακαρόνια ή παστίτσιο κ.λ.π. (µετρίας 
σκληρότητας), και µέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. Συσκευασµένο 



κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση 
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών. 

3. Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασµένο 
κατάλληλα σε σφραγισµένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραµµαρίων µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση την ηµεροµηνία 
λήξης.  

 4. Μυζήθρα φρέσκια αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα πλήρες σε   
λιπαρά. Συσκευασµένο κατάλληλα 
5.Τυρί τριµµένο αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά, 
µετρίας σκληρότητας, συσκευασµένο κατάλληλα, έτσι ώστε να µπορεί να 
καταναλωθεί σε µακαρόνια ή παστίτσιο. 

Τα προϊόντα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών και τις 
κείµενες διατάξεις. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν4  
 Προµήθεια  Οπωρολαχανικών  για τον                                                                   
∆ΟΠΑΦΜΑΗ. του  ∆ήµου    Ηρακλείου  
 για το  οικονοµικό έτος 2013 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προµήθεια 

οπωρολαχανικών έτους 2013. 

1. Πορτοκάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα ζουµερά και γλυκά, χωρίς 
σπόρους, ψιλόφλουδα µετρίου µεγέθους, κατάλληλα για επιτραπέζια 
κατανάλωση.  

2. Μήλα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίου 
µεγέθους. 

3. Αχλάδια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουµερά και γλυκά, µετρίου µεγέθους. 
4. Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριµες γλυκές, κανονικού 

µεγέθους.  
5. Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο, ζουµερό και γλυκό,  

            Μετρίου µεγέθους. 



6. Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, κανονικού 
µεγέθους. 

7. Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, µετρίου µεγέθους. 
8. Κρεµµύδια ξηρά αρίστης ποιότητος, µετρίου µεγέθους. 
9. Τοµάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριµες, ζουµερές και γλυκές, µετρίου 

µεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).  
10. Αγγούρια φρέσκα αρίστης ποιότητος, πράσινα, µετρίου  µεγέθους.  
11. Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, µετρίου µεγέθους, σφιχτό 

κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα). 
12. Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού µεγέθους, κατάλληλο για 

επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ). 
      13. Κολοκύθια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, γλυκά, µετρίου µεγέθους. 

       14. Καρότα φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα και γλυκά, µετρίου µεγέθους,  
             τραγανά. 
       15. Λεµόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά, µετρίου µεγέθους. 
      16. Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο και πράσινο. 
      17. Μαϊντανός φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριµος και πράσινος. 
      18. Άνηθος φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριµος και πράσινος. 
      19. Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο και πράσινο. 
      20. Κρεµµυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα και πράσινα. 
      21. Γιαρµάδες – φρέσκοι , αρίστης ποιότητος, ώριµοι, ζουµεροί, µετρίου    
            µεγέθους. 
      22. Κλιµεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουµερά χωρίς σπόρους, ώριµα,  
            γλυκά,  µετρίου µεγέθους.  
      23. Σκόρδα ντόπια, µετρίου µεγέθους, αρίστης ποιότητας. 
      24. Πιπεριές πράσινες, τραγανές, µετρίου µεγέθους, αρίστης ποιότητας. 
      25. Μελιτζάνες αρίστης ποιότητας µετρίου µεγέθους. 
       Όλα τα παραπάνω οπωρολαχανικά θα είναι καθαρά, σε άριστη κατάσταση 
(δε θα είναι χτυπηµένα ή ταλαιπωρηµένα), χωρίς υπολείµµατα ή µυρωδιές 
φυτοφαρµάκων, σε κατάλληλη συσκευασία και εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφεται η προέλευση, σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών και τις 
κείµενες διατάξεις.  

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν5   Προµήθεια           
 κατεψυγµένων ψαριών & Λαχανικών  
 για τον∆ΟΠΑΦΜΑΗ του ∆ήµου  
 Ηρακλείου, για  το έτος 2013. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών, είναι η προµήθεια κατεψυγµένων 
ψαριών και λαχανικών έτους 2013. 
Σύµφωνα µε τα παρακάτω : 

1. Παγκάσιους φιλέτο φρεσκοκατεψυγµένο αρίστης ποιότητος, συσκευασµένο 
κατάλληλα,επίπαγος µέχρι 15% 

2. Βακαλάος  φρεσκοκατεψυγµένος αρίστης ποιότητος, ακέφαλος, χονδρός, 
συσκευασµένος και τεµαχισµένος κατάλληλα, επίπαγος µέχρι 15%  

3. Φασολάκια φρεσκοκατεψυγµένα αρίστης ποιότητας, µεσαίου µεγέθους, 
καθαρισµένα και απαλλαγµένα από ακαθαρσίες και ξένα σώµατα, 
τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού. 

4. Αρακάς φρεσκοκατεψυγµένος αρίστης ποιότητας, µεσαίου µεγέθους, 
καθαρισµένος και απαλλαγµένος από ακαθαρσίες και ξένα σώµατα, 
τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού. 

Σε όλα τα παραπάνω προϊόντα θα αναγράφονται εξωτερικά της συσκευασίας η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης που δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των 12 µηνών. 
Η  διαδικασία διακίνησης των προϊόντων, θα διενεργείται όπως αυτή 
αναφέρεται, στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τον κώδικα 
τροφίµων και ποτών και τις κείµενες διατάξεις. 



  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν6   

  Προµήθεια : Νωπών κρεάτων & νωπών 
  πουλερικών  για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ      
  του ∆ήµου Ηρακλείου, οικονοµικό έτος 2013. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών, είναι η προµήθεια νωπών 
κρεάτων και νωπών πουλερικών έτους 2013  για την τροφοδοσία του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω: 

1. Νωπό κρέας µοσχαρίσιο αρίστης ποιότητος άνευ οστών από σπάλα, χωρίς 
λίπος, συσκευασµένο και τεµαχισµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη 
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. 

2. Νωπό κρέας χοιρινό αρίστης ποιότητος άνευ οστών από µπούτι, χωρίς λίπος 
συσκευασµένο και τεµαχισµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά 
της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. 

3. Νωπό κρέας αρνιού αρίστης ποιότητος από µπούτι, χωρίς λίπος, 
συσκευασµένο και τεµαχισµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά 
της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. 

4. Νωπός κιµάς µοσχαρίσιος άπαχος , από σπάλα χωρίς λίπος, συσκευασµένο 
και αλεσµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας 
επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού ). 

5.  Νωπός κιµάς χοιρινός αρίστης ποιότητος από σπάλα χωρίς λίπος, 
συσκευασµένο και αλεσµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της 
συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση (συσκευασία ενός 
Κιλού ). 

6. Νωπό κοτόπουλο αρίστης ποιότητος, συσκευασµένο και τεµαχισµένο 
κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ηµεροµηνία λήξης και προέλευση, καθώς  και σήµανση καταλληλότητας 
ανά τεµάχιο (κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία. 

7. Τα προϊόντα να είναι σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών και τις 
κείµενες διατάξεις. Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα παραλαµβάνονται  µε την  
προβλεπόµενη κατά νόµο  σήµανση και συσκευασία και φέρουν 
οπωσδήποτε τον κωδικό έγκρισης της εγκατάστασης.   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Νο7   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                                                                                                         
γάλακτος, χυµού και  Eµφιαλωµένου                                                                
νερού  για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ του                                                             
∆ήµου Ηρακλείου, για    οικονοµικό έτος 2013. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
    Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών, είναι η προµήθεια γάλακτος, 
χυµού  
            πορτοκαλιού και εµφιαλωµένου νερού. 

1. Γάλα αγελαδινό αρίστης ποιότητος, πλήρες, συµπυκνωµένο σε 
παχύρρευστη µορφή (όχι σκόνη), µε την αφαίρεση του νερού µόνο, 
απαλλαγµένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και να 
έχει υποστεί υψηλού βαθµού αποστείρωση. Συσκευασία των 410 
γραµµαρίων καθαρού βάρους, που µε την προσθήκη 410 γρ. νερού από 
τους καταναλωτές θα δώσει 820 γρ. πλήρες γάλα. Εξωτερικά της 
συσκευασίας θα αναγράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

2. Χυµός πορτοκαλιού αρίστης ποιότητος, 100 % φυσικός χωρίς συντηρητικά. 
Από συµπυκνωµένο χυµό πορτοκαλιού περιεκτικότητας σε φρούτο 50% 
τουλάχιστον, µε την προσθήκη νερού και ζάχαρης. Συσκευασµένος σε 
κατάλληλη σφραγισµένη ερµητικά κλειστή χάρτινη συσκευασία, βάρους 1 
λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η εγγυηµένη 



ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών 
εκτός ψυγείου. 

Νερό φυσικό επιτραπέζιο, αρίστης ποιότητος, εµφιαλωµένο σε ειδικά εγκεκριµένα 
πλαστικά µπουκάλια, σφραγισµένα βάρους 1,5 λίτρου. Να αναγράφονται 
εξωτερικά του µπουκαλιού η χηµική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το 
Υπουργείο, η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί  
να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟ8  
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου   
για τον  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ του           
∆ήµου Ηρακλείου  έτους 2013 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
    Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προµήθεια ειδών 
παντοπωλείου, έτους  2013 για την τροφοδοσία του∆ΟΠΑΦΜΑΗ, σύµφωνα µε τα 
παρακάτω. 

1. Ελαιόλαδο εξαιρετικό  παρθένο  τυποποιηµένο και σφραγισµένο σε 
κατάλληλο µεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, µε αναγραφόµενη 
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης . 

2. Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητος, κατάλληλο για 
επιτραπέζιο και µαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, 
απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να µην σκληραίνει το νερό 
στο µαγείρεµα, να µην θολώνει το νερό και να µην είναι εξευγενισµένο σε 
κενό αέρος. Συσκευασµένο σε τυποποιηµένη κατάλληλη πλαστική σακούλα, 
βάρους 5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

3. Αλεύρι από δηµητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητος, 
απαλλαγµένο από µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένη 
κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 4 µηνών εκτός ψυγείου.  

4. Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασµένο και τυποποιηµένο 
κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γραµµαρίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

5. Κόκκινη Φαρίνα (φαρινάπ) αρίστης ποιότητας συσκευασµένη σε κατάλληλη 
τυποποιηµένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων, 
χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, ο αριθµός έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 5 µηνών εκτός ψυγείου. 

6. Μαργαρίνη αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για 
επάλειψη στο ψωµί. Συσκευασία τυποποιηµένη σε κατάλληλο πλαστικό 
κεσεδάκι, καθαρού βάρους 500 γραµµ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 3 µηνών, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 

7. Ζάχαρη αρίστης ποιότητος, λευκή κρυσταλλικής µορφής, τυποποιηµένη σε 
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών  εκτός ψυγείου. 

8. Κριθαράκι µέτριο αρίστης ποιότητος, από 100% σιµιγδάλι σκληρού 
σιταριού. Τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

9. Μακαρόνια αρίστης ποιότητος, τύπου Νο 3 κατάλληλα για παστίτσιο, από 
100% σιµιγδάλι σκληρού σιταριού. Τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική 



συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

10. Μακαρονάκι κοφτό µέτριο αρίστης ποιότητος, από 100% σιµιγδάλι. 
Τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11. Μαρµελάδα µε γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου , αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 

12. Μέλι αγνό αρίστης ποιότητος θυµαρίσιο , τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
γυάλινη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου . 

13. Ρύζι γλασέ αρίστης ποιότητος, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης 
σπυρωτό, καθαρισµένο και αποστειρωµένο. Τυποποιηµένο και 
συσκευασµένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

14. Φακές ψιλές αρίστης ποιότητος αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, 
καθαρισµένες και τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 
1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

15. Φασόλια µέτρια αρίστης ποιότητος αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, 
καθαρισµένα , τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1 
κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

16. Ντοµατάκι µαγειρικής αρίστης ποιότητος, ψιλοκοµµένο σε φυσικό χυµό 
ντοµάτας. Τυποποιηµένο σε σφραγισµένο κατάλληλο µεταλλικό κουτί, 
καθαρού βάρους 400 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

17. ∆ηµητριακά κορν φλέιξ αρίστης ποιότητος, από τραγανές νιφάδες 
καλαµποκιού , εµπλουτισµένα µε βιταµίνες , σίδηρο κ.λ.π. αποδεδειγµένα 
ευρείας κατανάλωσης Τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή 
συσκευασία των 500 γραµµ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 
µηνών εκτός ψυγείου,. 

18. Φρυγανιές σταρένιες αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένες σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 520 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 

19. Μπισκότα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική 
σακούλα, βάρους 250 γραµµαρίων, πλούσια σε δηµητριακά , 
υδατάνθρακες, και θρεπτικές ουσίες , αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

20. Ξύδι αρίστης ποιότητας, 6 βαθµών. Τυποποιηµένο σε κατάλληλο πλαστικό 
µπουκάλι, βάρους 400 γραµµαρίων. Εξωτερικά του µπουκαλιού να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου 

21. Καραµέλες ζελεδάκια αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένες σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 3 κιλών και εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 



22. Φρυγανιά τριµµένη αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
πλαστική συσκευασία, βάρους 250 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα 
ευρείας κατανάλωσης. 

23. Κοµπόστα ροδάκινο αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλο 
σφραγισµένο κουτί, βάρους 850 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης 

24. Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε πλαστικό σακουλάκι, 
καθαρού βάρους 20 γραµµαρίων, που αναλογεί για να φουσκώσει µισό κιλό 
αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

25. Τσάι   αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε φακελάκια  σε κατάλληλη 
συσκευασία των 10 gr εµποτιζόµενα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 
1 έτους εκτός ψυγείου. 

26. Χαµοµήλι αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε φακελάκια  σε κατάλληλη 
συσκευασία των 10 gr εµποτιζόµενα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 
1 έτους εκτός ψυγείου. 

27. Σιµιγδάλι χονδρό αρίστης ποιότητος, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για 
παρασκευή χαλβά. Τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 
500 γραµµαρίων µε κενό αέρος. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 
µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης 

28. Ρίγανη αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, 
βάρους 500 γραµ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

29. Πιπέρι µαύρο τριµµένο αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 50 γραµµ.. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

30. Κίµινο τριµµένο αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 50 γραµµ.. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

31. Κανέλα σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 50γραµµαρίου. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

32. Κανέλα σε µασούρι αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 50γραµµαρίου. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου  

33. Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένος σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

34. Σοκολάτα γάλακτος αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία καθαρού βάρους 44 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης 



35. Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

36. Αυγά φρέσκα αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία 
των 30 αυγών. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθµός του ωοσκοπίου 
κέντρου, η προέλευση, η ηµεροµηνία παραγωγής και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 25 ηµερών. 

37. Μερέντα κουτί 400 gr αρίστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίµµατα από άλλα 
υλικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες µε αγνά συστατικά που να 
διατηρούν τη θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει 
συστατικά προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους. 

38. Τοµατοπολτό µαγειρικής αρίστης ποιότητας 400 γρ. καθαρά πολτοποιηµένη 
φυσική τοµάτα σε στραγγισµένη κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά σ’ αυτή 
να αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

39. Καφές τύπου Νες καφέ αρίστης ποιότητος τυποποιηµένος σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία βάρους 200 gr .Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

40. Καφές φίλτρου αρίστης ποιότητος , τυποποιηµένος σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 gr Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης 

41. Φύλλο κρούστας  αρίστης ποιότητας 250 γραµµ. , τυποποιηµένο σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα 
συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική µαργαρίνη, αλάτι, νερό ) 

42. Γαρύφαλλο άλεστο αρίστης ποιότητας , τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 20 γραµµ. Εξωτερικά σ’ αυτή να αναγράφονται συστατικά – 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

43.  Ζελέ φρούτων αρίστης ποιότητας  τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία των 200 γραµ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 
Τα προιόντα  πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών 
και την κείµενη νοµοθεσία. 

      44.Αλκαλικές µπαταρίες 3Ασε συσκευασία των τεσσάρων.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν9    
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τους δικαιούχους  
εργαζοµένους του  ∆ήµου Ηρακλείου     
 

 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   
     Αντικείµενο των Τεχνικών προδιαγραφών, είναι η προµήθεια γάλακτος  έτους 
2013 για δικαιούχους εργαζοµένους στο ∆ήµο Ηρακλείου, σύµφωνα µε : 
Την υπ΄ αριθµό 34042/96 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύτηκε στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 77β΄ /96). 
      Οι Τεχνικές προδιαγραφές είναι σύµφωνα µε την προαναφερόµενη Κοινή 
Υπουργική  απόφαση της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας , εγκύκλιο και 
σύµφωνα µε τα κάτωθι γραφόµενα. 
 
    1. Τεχνικές Προδιαγραφές σύµφωνα µε παρακάτω: 
     



       Α. Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό πλήρες συµπυκνωµένο σε 
παχύρρευστη µορφή (όχι σκόνη) ,µε την αφαίρεση του νερού µόνο, απαλλαγµένο 
από οποιαδήποτε άχρηστη ,περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού 
βαθµού αποστείρωση. Η προµήθεια αυτή θα είναι για ένα έτος  και έχει υπολογιστεί 
για τους δικαιούχους εργαζόµενους ότι η Υπηρεσία πρέπει να προµηθευτεί 106.200 
λίτρα γάλακτος. 
     Συσκευασία θα είναι των 410 γραµµαρίων καθαρού βάρους γάλακτος 
(ΕΒΑΠΟΡΕ), µε Ειδικό Βάρος 1,03gr ,που µε την προσθήκη σ' αυτά από τους 
δικαιούχους 410 γρ νερού  θα δώσει 820 γρ. πλήρες γάλα  
     Οι υπάλληλοι που το δικαιούνται είναι 351 άτοµα. Κάθε άτοµο δικαιούται 
25 λίτρα γάλακτος τον µήνα η 378 κουτιά τον 410 γραµµαρίων τον χρόνο.  
    Εξωτερικά της συσκευασίας, θα γράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία  λήξης του 
γάλακτος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των (11) µηνών εκτός ψυγείου, 
επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος δηλαδή 
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε  mg, βιταµίνες Α, Β1, 
Β2 ,Β6, Β12,  ενέργεια σε Kj ή Kcal. . 
       Στοιχεία προσφοράς 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζοµένου θα δίδονται υποχρεωτικά: 
1. Το σχετικό δείγµα. 
2.Ολα τα τεχνικά στοιχεία ,περιγραφές,(prospectus) στην Ελληνική. 
3.Ο χρόνος παράδοσης, κ.λ.π. πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά για να 
µπορούν να     
    αξιολογηθούν. Μέσος χρόνος παράδοσης ορίζεται ένας (1) µήνας. 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  10.  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

 
 
 

 Προµήθεια :  

 

 

 

Ειδών Παντοπωλείου, γάλακτος, 
χυµού, νερών και γαλακτοκοµικών 

προιόντων στην Επιχείρηση  
και στα Προγράµµατα 

 
 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Αντικείµενο της ανάθεσης  είναι η προµήθεια ειδών παντοπωλείου  στη ∆ηµοτική 

Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ηρακλείου. 

 Συγκεκριµένα η προµήθεια έχει ως εξής :  



 
Προµήθειας γάλακτος, χυµού, νερού εµφιαλωµένου  

(Κωδικός Προϋπολογισµού 00-6481.007) 
 
Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών, είναι η προµήθεια γάλακτος, χυµού 

πορτοκαλιού και εµφιαλωµένου νερού. 

1. Γάλα αγελαδινό άριστης ποιότητος, πλήρες, συµπυκνωµένο σε 

παχύρρευστη µορφή (όχι σκόνη), µε την αφαίρεση του νερού µόνο, 

απαλλαγµένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή η βλαβερή ουσία και να 

έχει υποστεί υψηλού βαθµού αποστείρωση. Συσκευασία των 410 

γραµµαρίων καθαρού βάρους, που µε την προσθήκη 410 γρ. νερού από 

τους καταναλωτές θα δώσει 820 γρ. πλήρες γάλα. Εξωτερικά της 

συσκευασίας θα αναγράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

2. Χυµός πορτοκαλιού αρίστης ποιότητος, 100% φυσικός χωρίς 

συντηρητικά. Από συµπυκνωµένο χυµό πορτοκαλιού περιεκτικότητας σε 

φρούτο 50% τουλάχιστον, µε την προσθήκη νερού και ζάχαρης. 

Συσκευασµένος σε κατάλληλη σφραγισµένη ερµητικά κλειστή χάρτινη 

συσκευασία, βάρους 1,5 λίτρου . Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

3. Νερό φυσικό επιτραπέζιο, άριστης ποιότητος, εµφιαλωµένο σε ειδικά 

εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια, σφραγισµένα βάρους 1,5 λίτρου. Να 

αναγράφονται εξωτερικά του µπουκαλιού η χηµική ανάλυση και η άδεια 

λειτουργίας από το Υπουργείο, η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία 

λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

 

Προµήθειας γαλακτοκοµικών προιόντων   

(Κωδικός Προϋπολογισµού 00-6481.003) 

 

Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών,  είναι η προµήθεια γαλακτοκοµικών 

προϊόντων έτους 2012.  

1. Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγµένα ευρείας 

κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασµένο 

κατάλληλα σε σφραγισµένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γρ. µε 

αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση την ηµεροµηνία 

λήξης.  

Τα προϊόντα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών και τις 

κείµενες διατάξεις.  



 

Προµήθειας ειδών Παντοπωλείου   

(Κωδικός Προϋπολογισµού 00-6481.006) 

 

Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προµήθεια ειδών παντοπωλείου, 

έτους 2012 για την τροφοδοσία των ΚΗΦΗ σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

 

1. Αλεύρι από δηµητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητας, 

απαλλαγµένο από µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένη 

κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 

λήξης τουλάχιστον 4 µηνών εκτός ψυγείου.  

2. Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασµένο και τυποποιηµένο 

κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γραµµαρίων. Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

3. Κόκκινη Φαρίνα (φαρινάπ) αρίστης ποιότητας συσκευασµένη σε 

κατάλληλη τυποποιηµένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 γρ. 

,χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, ο αριθµός έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και εγγυηµένη 

ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 5 µηνών εκτός ψυγείου.  

4. Μαργαρίνη αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για 

επάλειψη στο ψωµί. Συσκευασία τυποποιηµένη σε κατάλληλο πλαστικό 

κεσεδάκι, καθαρού βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 

τουλάχιστον 3 µηνών, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.  

5. Ζάχαρη αρίστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής µορφής, τυποποιηµένη σε 

χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 

συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 

λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου.  

6. Μαρµελάδα µε γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε 

κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.  

7. Μέλι αγνό αρίστης ποιότητος θυµαρίσιο, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 

γυάλινη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η  προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 

λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  



 

8. Φρυγανιές σικάλεως αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη 

πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 520 γρ. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 

ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα 

ευρείας κατανάλωσης  

9. Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε πλαστικό 

σακουλάκι, καθαρού βάρους 20 γρ. που αναλογεί για να φουσκώσει µισό 

κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου.  

10. Τσάι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη 

συσκευασία των 10 γρ. εµποτιζόµενα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 

1 έτους εκτός ψυγείου.  

11. Χαµοµήλι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη 

συσκευασία των 10 γρ. εµποτιζόµενα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 

1 έτους εκτός ψυγείου.  

12. Σιµιγδάλι χονδρό αρίστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για 

Παρασκευή χαλβά. Τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 

500 γρ. µε κενό αέρος. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον  6 µηνών εκτός 

ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.  

13. Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη 

αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους εκτός ψυγείου.  

14. Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 

συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους εκτός ψυγείου.  

15. Αυγά φρέσκα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία 

των 30 αυγών. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθµός του ωοσκοπίου 

κέντρου, η προέλευση, η ηµεροµηνία παραγωγής και εγγυηµένη 

ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 25 ηµερών.  

16. Καφές φίλτρου αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη 

αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 



αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.  

17. Ζελέ φρούτων αρίστης ποιότητας τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία των 200 γρ. εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.   

Τα προϊόντα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών και την 

κείµενη νοµοθεσία. 

 
 
 
Ο   ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                             Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                                          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
 
                                                                               ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ   ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  
 


