
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2   
Τ.Κ: 71202  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ  :Τζανιδάκης Βασίλης   
Τηλ.: 2813409185-186-189-403  
Fax:  2810-229207  
E-mail : prom@heraklion.gr   
  
  

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. 
¨∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 €  
Φ.Π.Α.                             :   89.721,70 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 €  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: 

Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριµένων 
εταιριών ευρείας κατανάλωσης µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόµενης απολύτως 
της προµήθειας κατώτερης ποιότητας. 

Η µεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

Η συσκευασία των υπό προµήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιµα 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία έτσι ώστε η ποιότητά τους να παραµένει αναλλοίωτη. Η 
συσκευασία να είναι αεροστεγής όπου απαιτείται και να αναγράφεται σε αυτή η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφάλειας όπου 
απαιτείται.  

 
 

Συγκεκριµένα, τα προµηθευόµενα είδη κατατάσσονται στις παρακάτω έντεκα  
(1-11) οµάδες ως ακολούθως: 
 
 
ΟΜΑ∆Α 1 : Είδη κρεοπωλείου 
CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 
Γενικά: 
1  Κοτόπουλα Νωπά 
-Να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα µε δέρµα µαλακό –λείο χωρίς οποιαδήποτε ξένη 
οσµή, σπασµένα κόκκαλα, σοβαρούς µώλωπες ή εκδορές, χωρίς εγκαύµατα ψύξης. 



 

-Τύπου 65%, σφαγµένα να έχουν υποστεί  αφαίµαξη, να είναι πλήρως  αποπτερωµένα  χωρίς 
κεφάλι και τα πόδια να είναι κοµµένα 1cm πάνω από τους ταρσούς 
-Το βάρος να κυµαίνεται από 1,5-2 κιλά περίπου και να είναι όσο το δυνατό ισοµεγέθη. 
-Να είναι απαλλαγµένα από όργανα του πεπτικού συστήµατος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώµα ή 
ακαθαρσία 
-Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλµονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο προµηθευτής 
είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 
-Να υπάρχει ένα λεπτό στρώµα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ  1538/91 άρθρο 6). 
-Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 
περί µεταφοράς τροφίµων. 
2. Νωπό Κρέας Μοσχαρίσιο/ Χοιρινό/ Αρνί 
-Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας, απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., το οποίο 
να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος, χωρίς οσµή και αίµατα. 
-Να είναι σφαγµένο πριν από 48 ώρες έως 6 ηµέρες,  να προέρχεται από εργαστήριο τεµαχισµού 
κρέατος που λειτουργεί νόµιµα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες 
κτηνιατρικού υγειονοµικού ελέγχου. 
-Να έχει ετικέτα επισήµανσης µε στοιχεία ιχνηλασιµότητας. 
-Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του .δεν πρέπει να παρουσιάζει θερµοκρασία ανώτερη των 
4-6 οC , οξύτητα (ph) µεγαλύτερη του 5,8 - µικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώµατος ,της 
οσµής, και της σύστασης. 
-Τα ζώα να είναι νεαρής ηλικίας. 
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 
περί µεταφοράς τροφίµων. 
 
Η µεταφορά τους θα γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυµασµένα και να πληρούν 
όλους τους όρους υγιεινής. 
 
ΤΜΗΜΑ 1.1: Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1 

Κρέας Μοσχαρίσιο 
(νωπό άνευ οστών 
από σπάλα) 
15111200-1 

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

1.2 

Κρέας Χοιρινό 
(νωπό άνευ οστών 
από λαιµό) 
15113000-3 

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

1.3 

Κρέας Αρνί (νωπό 
από µπούτι) 
15115100-8 

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

 

1.4 

Κιµάς Μοσχαρίσιος 
(νωπός από σπάλα) 
15111200-1 

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 ). 
 

1.5 

Κιµάς Χοιρινός 
(νωπός από σπάλα) 
15113000-3 

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

1.6 Κοτόπουλο (νωπό) Νωπό κοτόπουλο αρίστης ποιότητας, συσκευασµένο και 
τεµαχισµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της 



 

15112130-6 συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση, 
καθώς  και σήµανση καταλληλότητας ανά τεµάχιο 
(κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία 

 
 

ΤΜΗΜΑ1.2: Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας – Επιχορηγούµενη δαπάνη) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.7 

Κρέας Μοσχαρίσιο ( 
νωπό άνευ οστών από 
µπούτι ) 
15111200-1 

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

1.8 

Κρέας Χοιρινό (νωπό 
άνευ οστών από λαιµό 
) 
15113000-3 

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

 

1.9 

Κιµάς Μοσχαρίσιος 
(νωπός από µπούτι ) 
15111200-1 

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

1.10 

Κιµάς Χοιρινός 
(νωπός από µπούτι) 
15113000-3 

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

1.11 
Κοτόπουλο (νωπό) 
15112130-6 

Νωπό κοτόπουλο αρίστης ποιότητας, 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 

1.12 

Κοτοµπουκιές 
(κατεψυγµένες) 
15112130-6 

Κοτοµπουκιές κατεψυγµένες από φιλέτο κοτόπουλο, 
παναρισµένες έτοιµες για τηγάνισµα. 

 
 
ΤΜΗΜΑ1.3: Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(∆/νση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης – Τρόφιµα  απόρων) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.13 

Κοτόπουλο (ολόκληρο 
κατεψυγµένο) 
15112130-6 

Τα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι κατεψυγµένα,  καλά 
ανεπτυγµένα, να έχουν σφαγιασθεί κανονικά και όχι λόγω 
αρρώστιας, σε εγκεκριµένα και νόµιµα λειτουργούντα 
πτηνοσφαγεία και να έχουν διατραφεί µε καλή τροφή. ∆εν 
θα πρέπει να αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα 
αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών.  Τα πουλερικά θα 
πρέπει να είναι συσκευασµένα και σφαγµένα, 
αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλι και άκρα µε αφαιρεµένα τα 
έντερά τους, καθαρισµένα καλά και µε βάρος 1,5-2 κιλά 
περίπου, προσφάτου σφαγής (θα αναγράφεται ηµεροµηνία 
σφαγής και ηµεροµηνία λήξης) και µε ένδειξη προέλευσης 

1.14 

Κρέας Χοιρινό (νωπό 
από µπούτι µ/ο, µ/δ) 

Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας 
νωπό από ζώα νεαρής ηλικίας. Τα ζώα θα πρέπει να  έχουν 



 

15113000-3 

1.15 

Κρέας Χοιρινό  (νωπό 
άνευ οστών από λαιµό) 
15113000-3 

διατραφεί µε καλή τροφή και να έχουν σφαγιασθεί 
κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήµατος, σε 
εγκεκριµένα σφαγεία και να  έχουν υποστεί πλήρη 
αφαίµαξη. Να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και 
απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων και εκδορών. Να 
µην αναδύουν φαινόµενα σήψεως, να είναι καλά 
συντηρηµένα και απαλλαγµένα υγρασίας, Το χοιρινό κρέας 
θα πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν 
υποβληθεί σε υγειονοµική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και 
τα οποία µετά την επιθεώρηση αυτή, κρίθηκαν κατάλληλα 
προς σφαγή. Ο τεµαχισµός του χοιρινού κρέατος πρέπει να 
γίνει  απαραίτητα από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
τεµαχισµού και να φέρει τις απαραίτητες σηµάνσεις 
(σφραγίδα, αριθµός εγκατάστασης τεµαχισµού). Το χοιρινό 
θα πρέπει να είναι τεµαχισµένο σε µερίδες των 300γρ 

1.16 

Κρέας Αρνί (αρνί 
χεράκι κατεψυγµένο) 
15115100-8 

Το αρνίσιο κρέας θα πρέπει να είναι κατεψυγµένο από ζώα 
νεαρής ηλικίας, θα πρέπει  να έχουν σφαγιασθεί κανονικά 
και όχι λόγω αρρώστιας, σε εγκεκριµένα σφαγεία και να 
έχουν διατραφεί µε καλή τροφή. ∆εν θα πρέπει να 
αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα αλλοιώσεων, 
κακώσεων, εκδορών. Το αρνίσιο κρέας θα πρέπει να είναι 
χεράκι σε  συσκευασία βάρους  2,5-3 κιλά περίπου θα 
πρέπει να είναι κατεψυγµένο σύµφωνα µε το ¨Περί 
επιθεωρήσεως εισαγωγής συντήρησης και διατήρησης 
κατεψυγµένων ειδών¨ συσκευασµένα, θα αναγράφεται η 
ηµεροµηνία κατάψυξης και ανάλωσης 

 
 
ΤΜΗΜΑ 1.4: Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για την Σχολική Επιτροπή  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.17 

Κοτόπουλο (νωπό) 
15112130-6 

Κοτόπουλο άριστης ποιότητας τεµαχισµένο κατάλληλα µε 
αναγραφόµενη επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευσης 
καθώς και σήµανση καταλληλότητας ανά τεµάχιο 
(κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία 

1.18 

Πανσέτα (µε οστό) 
15113000-3 

Πανσέτα µε κόκκαλο αρίστης ποιότητας µε αναγραφόµενη 
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και 
προέλευση. 

1.19 

Μπριζόλες 
Χοιρινές(νωπές από 
σπάλα µε οστό) 
15113000-3 

Μπριζόλα χοιρινή από σπάλα µε κόκαλο, αρίστης ποιότητας 
,µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. 

1.20 

Μπριζόλες 
Μοσχαρίσιες (νωπές 
από σπάλα)  
15111200-1 

Μπριζόλα µοσχαρίσια  από σπάλα,  αρίστης ποιότητας, µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ηµεροµηνία λήξης και προέλευσης 

1.21 

Κιµάς Χοιρινός 
(νωπός από σπάλα) 
15113000-3 

Νωπός κιµάς χοιρινός αρίστης ποιότητας από σπάλα χωρίς  
λίπος, συσκευασµένος και αλεσµένος κατάλληλα ,µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ηµεροµηνία λήξης και προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού 
). 

1.22 

Κιµάς Μοσχαρίσιος 
(νωπός από σπάλα) 
15111200-1 

Νωπός κιµάς µοσχαρίσιος αρίστης ποιότητας από σπάλα 
χωρίς λίπος, συσκευασµένος και αλεσµένος κατάλληλα ,µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 



 

ηµεροµηνία λήξης και προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού 
). 

1.23 

Κρέας Μοσχάρι 
(σπάλα άνευ οστών) 
15111200-1 

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

1.24 

Κρέας Αρνί (νωπό 
από µπούτι) 
15115100-8 

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

1.25 

Κρέας Χοιρινό(νωπό 
από µπούτι άνευ 
οστών) 
15113000-3 

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

1.26 

Κρέας Μπουκιές 
Χοιρινό (άνευ οστών) 
15113000-3 

Χοιρινό Κρέας  σε µπουκιές άριστης ποιότητας άνευ οστών 
χωρίς  λίπος, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας 
επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. 

1.27 

Κοτόπουλο κιµάς 
(νωπός) 
15112130-6 

Κιµάς κοτόπουλου νωπός, αλεσµένος κατάλληλα µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. 

 
ΟΜΑ∆Α 2 :Κατεψυγµένα είδη ιχθυοπωλείου  
CPV: 15221000-3 
Γενικά: 
Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας , καλά διατηρηµένα κατευθείαν 
βγαλµένα από τα ψυγεία ώστε να µην έχουν ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγµένα  από κεφάλια, 
µεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά . 
-Ο τεµαχισµός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριµένο 
αριθµό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. 
Επίσης πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται στην Ελληνική η ηµεροµηνία και ο τόπος 
αλίευσης καθώς και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. 
-Να µην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσµή και το χρώµα. 
-Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. 
-Η παράδοση από τον προµηθευτή του προϊόντος θα γίνεται σε συσκευασία κατάλληλη για 
τρόφιµα σφραγισµένη σε κατάσταση κατάψυξης στους -18º C. 
-Η µεταφορά των προϊόντων να γίνεται µε µεταφορικά µέσα –ψυγεία σε θερµοκρασία -18º C, 
καθαρά, απολυµασµένα, µε καταγραφικά θερµόµετρα. 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2.1 : Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών  ιχθυοπωλείου για τον 
∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1 
Παγκάσιους Φιλέτο 
15221000-3 

Παγκάσιους φιλέτο φρεσκοκατεψυγµένο αρίστης ποιότητας, 
συσκευασµένο κατάλληλα, επίπαγος µέχρι 15% 

2.2 

Βακαλάος ακέφαλος 
15221000-3 
 

Βακαλάος  φρεσκοκατεψυγµένος αρίστης ποιότητας, 
ακέφαλος, χονδρός, συσκευασµένος και τεµαχισµένος 
κατάλληλα, επίπαγος µέχρι 15% 

 
 
ΤΜΗΜΑ 2.2: Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών ιχθυοπωλείου για τον ∆ΗΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας – 
Επιχορηγούµενη δαπάνη) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.3 Βακαλάος ακέφαλος Βακαλάος φρεσκοκατεψυγµένος αρίστης ποιότητας, 



 

15221000-3 
 

ακέφαλος, χονδρός, συσκευασµένος και τεµαχισµένος 
κατάλληλα, επίπαγος µέχρι 15% 

2.4 

Κοκκινόψαρο 
ακέφαλο  
15221000-3 
 

Κοκκινόψαρο µε οστό βάρους 300-500γρ  το τεµάχιο  
ακέφαλο µε αφαιρούµενα τα εντόσθια, δεν θα πρέπει να 
αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων 
και εκδορών, Τα ψάρια θα πρέπει να είναι κατεψυγµένα 
σύµφωνα µε το ¨Περί επιθεωρήσεως εισαγωγής συντήρησης 
και διατήρησης κατεψυγµένων ειδών¨ συσκευασµένα, θα 
αναγράφεται η ηµεροµηνία κατάψυξης και ανάλωσης. 

2.5 

Φιλέτο γλώσσα 
15221000-3 
 

Να είναι Α΄ ποιότητας , καλά διατηρηµένα κατευθείαν βγαλµένα 
από τα ψυγεία ώστε να µην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. 
Ο τεµαχισµός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις 
που διαθέτουν εγκεκριµένο αριθµό λειτουργίας. Τα παραπάνω 
πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης 
πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται στην Ελληνική η 
ηµεροµηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος. 
-Να µην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσµή και το χρώµα. 
-Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του 
αρχικού βάρους. 
-Η παράδοση από τον προµηθευτή του προϊόντος θα γίνεται σε 
συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα σε κατάσταση κατάψυξης 
στους -18º C. 
Η µεταφορά των προϊόντων να γίνεται µε µεταφορικά µέσα –
ψυγεία σε θερµοκρασία -18º C, καθαρά, απολυµασµένα, µε 
καταγραφικά θερµόµετρα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2.3: Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών  ιχθυοπωλείου για τον ∆ΗΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ( ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης – Τρόφιµα  απόρων) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.6 

Κοκκινόψαρο ακέφαλο  
15221000-3 
 

Το ψάρι θα είναι κοκκινόψαρο µε οστό βάρους 300-500γρ  το 
τεµάχιο  ακέφαλο µε αφαιρούµενα τα εντόσθια, δεν θα πρέπει 
να αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων 
και εκδορών, Τα ψάρια θα πρέπει να είναι κατεψυγµένα 
σύµφωνα µε το ¨Περί επιθεωρήσεως εισαγωγής συντήρησης 
και διατήρησης κατεψυγµένων ειδών¨ συσκευασµένα, θα 
αναγράφεται η ηµεροµηνία κατάψυξης και ανάλωσης 

2.7 

Καλαµάρι 
15221000-3 
 

Τα καλαµάρια θα πρέπει να είναι κατεψυγµένα ανεπεξέργαστα 
µεσαίου µεγέθους (6 -10 τεµάχια στο κιλό) δεν θα πρέπει να 
αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων 
και εκδορών, Τα καλαµάρια  θα πρέπει να είναι κατεψυγµένα 
σύµφωνα µε το ¨Περί επιθεωρήσεως εισαγωγής συντήρησης 
και διατήρησης κατεψυγµένων ειδών¨. Θα πρέπει να είναι 
συσκευασµένα  σε συσκευασία 1,5- 2 κιλά και θα  
αναγράφεται η ηµεροµηνία κατάψυξης και ανάλωσης 

 
 
ΟΜΑ∆Α 3 :Κατεψυγµένα λαχανικά 
CPV: 15331170-9 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 3.1 : Προµήθεια κατεψυγµένων λαχανικών για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 



 

3.1 
Αρακάς 
15331170-9 

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

3.2 
Φασολάκια 
15331170-9 

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

 
 

ΤΜΗΜΑ 3.2: Προµήθεια κατεψυγµένων λαχανικών για τον ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας - Επιχορηγούµενη δαπάνη)  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.3 
Καλαµπόκι  
15331170-9 

Καλαµπόκι φρεσκοκατεψυγµένο αρίστης ποιότητας 
καθαρισµένο και απαλλαγµένο από ακαθαρσίες και ξένα 
σώµατα, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 1 κιλού. 

3.4 

∆ιάφορα λαχανικά 
ψιλοκοµµένα  
15331170-9 

∆ιάφορα λαχανικά ψιλοκοµµένα φρεσκοκατεψυγµένα αρίστης 
ποιότητας, καθαρισµένα και απαλλαγµένα από ακαθαρσίες και 
ξένα σώµατα, τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία βάρους 1 κιλού. 

3.5 
Αρακάς  
15331170-9 

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

3.6 

Φασολάκια πράσινα 
στρογγυλά  
15331170-9 

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

3.7 
Φασόλια χάντρες 
15331170-9 

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

 

ΤΜΗΜΑ 3.3: Προµήθεια κατεψυγµένων λαχανικών  για την Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.8 
Μπάµιες 
15331170-9 

Μπάµιες φρεσκοκατεψυγµένες αρίστης ποιότητας, µεσαίου 
µεγέθους, καθαρισµένες και απαλλαγµένες από ακαθαρσίες και 
ξένα σώµατα, τυποποιηµένες σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία βάρους 1 κιλού 

3.9 
Αρακάς 
15331170-9 

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

3.10 
Φασολάκια 
15331170-9 

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

3.11 Καρότα Καρότα φρεσκοκατεψυγµένα αρίστης ποιότητας, µεσαίου 



 

15331170-9 µεγέθους, καθαρισµένα και απαλλαγµένα από ακαθαρσίες και 
ξένα σώµατα, τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία βάρους 1 κιλού 

3.12 
Κουνουπίδι 
15331170-9 

Κουνουπίδι φρεσκοκατεψυγµένο αρίστης ποιότητας, 
καθαρισµένο και απαλλαγµένο από ακαθαρσίες και ξένα 
σώµατα, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 1 κιλού 

 
ΟΜΑ∆Α 4 : Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά)  
CPV:03222220-1, 03222320-2, 03222000-3, 03222111-4, 03212100-1, 03221200-8, 
03222210-8, 03222332-9, 03222118-3, 03222333-6 
Γενικά: 
-Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της 
κατηγορίας. 
-Να µην είναι χτυπηµένα, να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
-Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
-Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη, φρέσκα, απαλλαγµένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς 
µαραµένα φύλλα. 
-Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. 
-Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για τρόφιµα, 
απαλλαγµένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η µεταφορά και η διακίνησή τους σε 
ικανοποιητική κατάσταση µε ευθύνη του προµηθευτή. 
-Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγµένα από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, ραδιενεργά 
κατάλοιπα και να µην είναι µεταλλαγµένα. 

ΤΜΗΜΑ 4.1: Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1 
Πορτοκάλια 
03222220-1 

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

4.2 
Μήλα 
03222320-2 

Μήλα φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, 
µετρίου µεγέθους. 

4.3 
Αχλάδια 
03222320-2 

Αχλάδια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ζουµερά και γλυκά, µετρίου 
µεγέθους. 

4.4 
Μπανάνες 
03222111-4 

Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητας, ώριµες γλυκές, 
κανονικού µεγέθους. 

4.5 
Καρπούζι 
03222000-3 

Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, 
Μετρίου µεγέθους 

4.6 
Πεπόνι 
03222000-3 

Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, 
κανονικού µεγέθους. 

4.7 
Πατάτες 
03212100-1 

Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητας, µετρίου µεγέθους. 

4.8 
Κρεµµύδια ξερά 
03221113-1 

Κρεµµύδια ξηρά αρίστης ποιότητας, µετρίου µεγέθους. 

4.9 
Τοµάτες 
03221200-8 

Τοµάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητας, ώριµες, ζουµερές και 
γλυκές, µετρίου µεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια 
κατανάλωση (σαλάτα).  

4.10 
Αγγούρια 
03221200-8 

Αγγούρια φρέσκα αρίστης ποιότητας, πράσινα, µετρίου  
µεγέθους.  

4.11 
Λάχανο 
03221200-8 

Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητας, λευκό, µετρίου µεγέθους, 
σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα). 

4.12 
Μαρούλι 
03221200-8 

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



 

4.13 
Κολοκύθια 
03221200-8 

Κολοκύθια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, γλυκά, µετρίου 
µεγέθους. 

4.14 
Καρότα 
03221200-8 

Καρότα φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα και γλυκά, µετρίου 
µεγέθους, τραγανά. 

4.15 
Λεµόνια 
03222210-8 

Λεµόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά, µετρίου 
µεγέθους. 

4.16 
Σπανάκι 
03221200-8 

Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµο και πράσινο. 

4.17 
Μαϊντανός (µατσάκι) 
03221200-8 

Μαϊντανός φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

4.18 
Άνηθος (µατσάκι) 
03221200-8 

 Άνηθος φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

4.19 
Σέλινο (µατσάκι) 
03221200-8 

Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµο και πράσινο. 

4.20 

Κρεµµυδάκια  φρέσκα 
(µατσάκι) 
03221200-8 

 Κρεµµυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα και πράσινα. 

4.21 
Γιαρµάδες 
03222000-3 

Γιαρµάδες – φρέσκοι , αρίστης ποιότητας, ώριµοι, ζουµεροί, 
µετρίου µεγέθους. 

4.22 
Κληµεντίνια 
03222000-3 

Κληµεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουµερά χωρίς 
σπόρους, ώριµα, γλυκά, µετρίου µεγέθους 

4.23 

Σκόρδα 
03221200-8 
 

Σκόρδα ντόπια, µετρίου µεγέθους, αρίστης ποιότητας. 

4.24 

Πιπεριές πράσινες 
03221200-8 
 

Πιπεριές πράσινες, τραγανές, µετρίου µεγέθους, αρίστης 
ποιότητας. 

4.25 
Μελιτζάνες 
03221200-8 

Μελιτζάνες αρίστης ποιότητας µετρίου µεγέθους. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 4.2: Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για το ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Λειτουργία 
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας – Επιχορηγούµενη δαπάνη) 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.26 
Λάχανο 
03221200-8 

Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητας, λευκό, µετρίου µεγέθους, 
σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα). 

4.27 
Μαρούλι 
03221200-8 

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

4.28 
Ντοµάτες 
03221200-8 

Τοµάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητας, ώριµες, ζουµερές και 
γλυκές, µετρίου µεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια 
κατανάλωση (σαλάτα) 

4.29 
Αγγούρια (µικρά) 
03221200-8 

Αγγούρια φρέσκα αρίστης ποιότητας, πράσινα, µετρίου  
µεγέθους.  

4.30 
Κρεµµύδια ξερά 
03221200-8 

Κρεµµύδια ξηρά, αρίστης ποιότητας, µετρίου µεγέθους. 

4.31 
Σέλινο (µατσάκι) 
03221200-8 

Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµο και πράσινο. 

4.32 
Μαϊντανό  (µατσάκι) 
03221200-8 

Μαϊντανός φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

4.33 
Άνηθο  (µατσάκι) 
03221200-8 

Άνηθος φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 



 

4.34 
Καρότα (χύµα) 
03221200-8 

Καρότα φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα και γλυκά, µετρίου 
µεγέθους, τραγανά. 

4.35 
Κολοκύθια µικρά 
03221200-8 

Κολοκύθια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, γλυκά, µετρίου 
µεγέθους. 

4.36 
Λεµόνια 
03222210-8 

Λεµόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά, µετρίου 
µεγέθους. 

4.37 
Σπανάκι 
03221200-8 

Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµο και πράσινο. 

4.38 
Σκόρδα ξερά 
03221200-8 

Σκόρδα ντόπια, µετρίου µεγέθους, αρίστης ποιότητας. 

4.39 
Πιπεριές πράσινες 
03221200-8 

Πιπεριές πράσινες, τραγανές, µετρίου µεγέθους, αρίστης 
ποιότητας. 

4.40 
Πιπεριές κόκκινες 
03221200-8 

Πιπεριές κόκκινες γλυκές, τραγανές, µετρίου µεγέθους, αρίστης 
ποιότητας. 

4.41 
Πατάτες 
03212100-1 

Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητας, µετρίου µεγέθους. 

4.42 
Μελιτζάνες 
03221200-8 

Μελιτζάνες αρίστης ποιότητας µετρίου µεγέθους. 

4.43 
Μήλα 
03222320-2 

Μήλα φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, 
µετρίου µεγέθους. 

4.44 
Αχλάδια 
03222320-2 

Αχλάδια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ζουµερά και γλυκά, µετρίου 
µεγέθους 

4.45 
Πορτοκάλια 
03222220-1 

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

4.46 
Μπανάνες 
03222111-4 

Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητας, ώριµες γλυκές, 
κανονικού µεγέθους 

4.47 
Ροδάκινα 
03222332-9 

Ροδάκινα – φρέσκα , αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά, 
µετρίου µεγέθους. 

4.48 
Νεκταρίνια 
03222000-3 

Νεκταρίνια – φρέσκα , αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά, 
µετρίου µεγέθους. 

4.49 
Καρπούζι 
03222000-3 

Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, 
µετρίου µεγέθους. 

4.50 
Πεπόνια 
03222000-3 

Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, 
κανονικού µεγέθους 

4.51 
Κληµεντίνια 
03222000-3 

Κληµεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουµερά χωρίς 
σπόρους, ώριµα, γλυκά, µετρίου µεγέθους.  

 

ΤΜΗΜΑ  4.3: Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.52 
Ντοµάτες 
03221200-8 Ντοµάτες φρέσκες άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.53 
Αγγούρια 
03221200-8 Αγγούρια φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.54 
Κρεµµύδια ξερά 
03221200-8 Κρεµµυδάκια Ξερά άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.55 
Καρότα 
03221200-8 Καρότα φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.56 
Πατάτες 
03212100-1 Πατάτες άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 



 

4.57 
Κολοκύθια 
03221200-8 Κολοκυθάκια φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.58 
Σπανάκι 
03221200-8 Σπανάκι φρέσκο άριστης ποιότητας 

4.59 
Σκόρδα 
03221200-8 Σκόρδα  άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.60 
Μαϊντανός  (µατσάκι) 
03221200-8 Μαϊντανός φρέσκος  άριστης ποιότητας 

4.61 
Άνηθος  (µατσάκι) 
03221200-8 Άνηθος φρέσκος άριστης ποιότητας 

4.62 
Πιπεριές πράσινες 
03221200-8 

Πιπεριές Πράσινες φρέσκιες άριστης ποιότητας µεσαίου 
µεγέθους 

4.63 
Μελιτζάνες 
03221200-8 Μελιτζάνες φρέσκιες άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.64 
Πορτοκάλια 
03222220-1 Πορτοκάλια φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.65 
Μήλα κόκκινα 
03222320-2 Μήλα φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.66 
Ξινόµηλα 
03222320-2 Ξινόµηλα φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.67 
Μανταρίνια 
03222240-7 Μανταρίνια φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.68 
Φράουλες 
03222000-3 Φράουλες φρέσκιες άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.69 
Μπανάνες 
03222111-4 Μπανάνες άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.70 
Σταφύλια 
03222341-5 Σταφύλια φρέσκα άριστης ποιότητας 

4.71 
Αχλάδια 
03222320-2 Αχλάδια φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.72 
Κυδώνια 
03222320-2 Κυδώνια φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.73 
Ακτινίδια 
03222118-3 Ακτινίδια φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.74 
Βύσσινα ή Κεράσια 
03222333-6 Βύσσινα ή κεράσια φρέσκα άριστης ποιότητας 

4.75 
Λεµόνια 
03222210-8 Λεµόνια φρέσκα άριστης ποιότητας µεσαίου µεγέθους 

4.76 
Σέλινο 
03221200-8 Σέλινο άριστης ποιότητας 

 
 
ΟΜΑ∆Α 5 : Ελαιόλαδο 
 
CPV: 15411110-6 
Γενικά: -Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία “ελαιόλαδο παρθένο ή εξαιρετικό (Extra) 
παρθένο ”. 
-Να είναι οξύτητας 0-0,8%. 
-Να είναι συσκευασµένα σε ανοξείδωτη  συσκευασία 5 lt. στα οποία θα αναφέρεται η ονοµασία, η 
κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθµός παρτίδας, η 
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και οι συνθήκες διατήρησης. 
 
 



 

ΤΜΗΜΑ 5.1 : Προµήθεια ελαιόλαδου για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.1 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 
15411110-6 

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

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 5.2: Προµήθεια ελαιόλαδου για τον ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λειτουργία Ξενώνα 
Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας – Επιχορηγούµενη δαπάνη) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.2 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 
15411110-6 

Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο». Να είναι οξύτητας µικρότερης ή ίσης µε 0.8%. Να 
είναι συσκευασµένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου 
χρώµατος . 

 
ΤΜΗΜΑ 5.3: Προµήθεια ελαιόλαδου για τον ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.3 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 
15411110-6 

Άριστης ποιότητας, εξαιρετικό, παρθένο, τυποποιηµένο και 
σφραγισµένο 5 λίτρων, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της 
συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 12 µηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης. 

 
ΤΜΗΜΑ 5.4: Προµήθεια ελαιόλαδου για την Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.4 
Ελαιόλαδο (συσκευασία 
5 λίτρων) 
15411110-6 

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

5.5 

Ελαιόλαδο έξτρα 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 
15411110-6 

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 
 

 
ΟΜΑ∆Α 6 : Είδη αρτοποιίας 
 
CPV: 15811100-7 
Γενικά: 
Να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας. 
-Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεµάχια µισού κιλού που να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της 
διάθεσης. 
-Το νερό που θα χρησιµοποιείται θα είναι πόσιµο. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λυκίσκου. Η  
έψηση µε επαφή των τεµαχίων επιτρέπεται σε βαθµό 15%.Το ψήσιµο θα πρέπει να είναι 
οµοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωµα) θα πρέπει να είναι οµοιογενής 
καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το µαγειρικό αλάτι να µην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις 
προϋποθέσεις του µαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερµοκρασία 
περιβάλλοντος και να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η µεταφορά του 



 

άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα 
τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίµων. 
-Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη της τυχόν 
ελαττωµατικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώµατος των αλεύρων .Το ψωµί που 
προσκοµίζεται θα είναι ΦΡ Ε Σ Κ Ο. 
-Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα 
είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυµαίνονται τακτικά. 
 

ΤΜΗΜΑ 6.1 : Προµήθεια ειδών αρτοποιίας για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

6.1 Ψωµί( 500 γρ ) 
15811100-7 

Ψωµί σύµµεικτο φρέσκο, αρίστης ποιότητας, σε κατάλληλη 
συσκευασία  από ισόποση ανάµειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από 
σκληρό σιτάρι και αλεύρων τύπου 70% από µαλακό σιτάρι  
καθαρού βάρους 500 γρ. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 6.2: Προµήθεια ειδών αρτοποιίας για τον ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λειτουργία 
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας – Επιχορηγούµενη δαπάνη) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

6.2 Ψωµί (500γρ) 
15811100-7 

Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασµένες από σιτάρι και 
να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της διάθεσης. Η παράδοση από τον 
προµηθευτή να γίνεται µε το προϊόν µέσα σε χάρτινες σακούλες. 

6.3 Ψωµί για τοστ (750 γρ) 
15811100-7 

Να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας ηµέρας, 
κοµµένο σε ισοµεγέθης φέτες χωρίς τρίµµατα. Να είναι 
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις 
αγορανοµικές διατάξεις και την Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η παράδοση από τον προµηθευτή να γίνεται µε το 
προϊόν µέσα σε κατάλληλη συσκευασία.  

 
  
ΟΜΑ∆Α 7 :Γαλακτοκοµικά προϊόντα 
CPV: 15542300-2, 15544000-3, 15551300-8, 15543300-9, 15511000-3, 15511700-0, 
15512000-0, 15512900-9 
 
 

ΤΜΗΜΑ 7.1 : Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

7.1 
Τυρί φέτα 
15542300-2 

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

7.2 
Κεφαλοτύρι 
15544000-3 

Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης  ποιότητάς, από αιγοπρόβειο γάλα, 
κατάλληλης ωρίµανσης έτσι ώστε να µπορεί να καταναλωθεί 
σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιµοποιηθεί µε 
µακαρόνια ή παστίτσιο κ.λπ. (µέτριας σκληρότητας), και 
µέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. Συσκευασµένο 
κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 
µηνών. 

7.3 
Γιαούρτι  (συσκευασία 
200 γρ) 

Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητας, στραγγιστό, αποδεδειγµένα 
ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά 
{3,5%-10%}.Συσκευασµένο κατάλληλα σε σφραγισµένο 



 

15551300-8 πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραµµαρίων µε αναγραφόµενη 
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση την ηµεροµηνία 
λήξης  .  

7.4 
Τυρί τριµµένο 
15543300-9 

Τυρί τριµµένο αρίστης ποιότητάς, από αιγοπρόβειο γάλα, 
πλήρης σε λιπαρά µέτριας σκληρότητας, συσκευασµένο 
κατάλληλα, έτσι ώστε να µπορεί να καταναλωθεί σε µακαρόνια 
ή παστίτσιο. 

7.5 
Μυζήθρα 
15542000-9 

Μυζήθρα φρέσκια αρίστης ποιότητάς, από αιγοπρόβειο γάλα 
πλήρες σε λιπαρά 

 

 ΤΜΗΜΑ 7.2 : Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για τον ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας – Επιχορηγούµενη δαπάνη) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

7.6 
Τυρί Gouda (τριµµένο) 
15543300-9 

Τυρί gouda τριµµένο σε µέτριο τρίφτη, από τυριά που έχουν 
πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών 
οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, 
να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι 
πρώτης ποιότητας (τα τρίµµατα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει 
να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στα Π.∆. 56/95 και 119/97. Ο χηµικός καθώς και ο 
εργαστηριακός έλεγχος των µικροβιολογικών προδιαγραφών θα 
είναι δεσµευτικός. Η µεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες 
του Ξενώνα θα γίνεται µε αυτοκίνητα-ψυγεία τα οποία θα 
φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα 
είναι καθαρά και απολυµασµένα. Η συσκευασία θα είναι 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ιδρύµατος. 

7.7 
Τυρί φέτα 
15542300-2 

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

7.8 

Γιαούρτι (συσκευασία 
200 γρ) 
15551300-8 

Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητας, στραγγιστό, αποδεδειγµένα 
ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε 
λιπαρά{3,5%-10%} Συσκευασµένο κατάλληλα σε σφραγισµένο 
πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραµµαρίων µε αναγραφόµενη 
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση την ηµεροµηνία 
λήξης. λιπαρά.  

7.9 

Γιαούρτια παιδικά 
(συσκευασία 150 γρ) 
15551300-8 

Επιδόρπιο γιαουρτιού για παιδιά, συσκευασµένο κατάλληλα σε 
σφραγισµένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 150 γρ, µε γεύσεις 
φρούτων, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας, την 
προέλευση και την ηµεροµηνία λήξης.  

7.10 

Τυρί (σε φέτες για 
τοστ)  
15544000-3 
 

Τυρί σε ισοµεγέθης φέτες, από  τυριά που έχουν την πλήρη και 
επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και 
γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι πρώτης 
ποιότητας (τα τρίµµατα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να 
πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα 
Π.∆. 56/95 και 119/97. Ο χηµικός καθώς και ο εργαστηριακός 
έλεγχος των µικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι 
δεσµευτικός. Η µεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες του 
Ξενώνα θα γίνεται µε αυτοκίνητα-ψυγεία τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερµόµετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι 
καθαρά και απολυµασµένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 



 

 
 

ΤΜΗΜΑ 7.3: Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για την Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

7.11 
Γιαούρτι  
15551300-8 

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

7.12 

Γιαούρτι παραδοσιακό 
1 κιλού 
15551300-8 

Γιαούρτι παραδοσιακό και να προέρχεται από αγνό γάλα 
πρόβειο ή γάλα αγελαδινό, σε συσκευασία 1 κιλού 

7.13 

Γάλα µακράς διάρκειας 
(συσκευασία 1 λίτρο) 
15511000-3 
 

 Γάλα Μακράς ∆ιαρκείας από νωπό γάλα, άριστης ποιότητας σε 
χάρτινη συσκευασία 1 lt µε αναγραφόµενη την  ηµεροµηνία  
παραγωγής και λήξης 

7.14 

Γάλα Νωπό 
(συσκευασία 1 λίτρο) 
15511000-3 

Γάλα φρέσκο άριστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία 1 lt µε 
αναγραφόµενη την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης  

7.15 
Γάλα Σκόνη 
15511700-0 

 Γάλα σε σκόνη άριστης ποιότητας µε αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. 

7.16 

Γάλα UHT 
(συσκευασία 1 λίτρο) 
15511000-3 

Γάλα Μακράς ∆ιαρκείας από νωπό γάλα, το οποίο έχει υποστεί 
θερµική επεξεργασία  άριστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία 
1 lt µε αναγραφόµενη την  ηµεροµηνία  παραγωγής και λήξης 

7.17 

Γάλα φρέσκο 
παστεριωµένο 
(συσκευασία 1 λίτρο) 
15511000-3 

 Γάλα φρέσκο παστεριωµένο  άριστης ποιότητας σε χάρτινη 
συσκευασία 1 lt µε αναγραφόµενη την  ηµεροµηνία  παραγωγής 
και λήξης 

7.18 

Κρέµα 
γάλακτος(συσκευασία 
500 ML) 
15512000-0 

 Κρέµα γάλακτος αρίστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία µε 
αναγραφόµενη την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 

7.19 

Σαντιγί (συσκ/σία 250 
γρ.) 
15512900-9 

 Σαντιγί γάλακτος αρίστης ποιότητας σε συσκευασία 250 γρ. µε 
αναγραφόµενη την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 

7.20 
Τυρί GUDA 
15544000-3 

Τυρί  τύπου GUDA πρώτης ποιότητας, κατάλληλης ωρίµανσης  
Συσκευασµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της 
συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µηνών. Απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και 
γεύσεων , να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος 

7.21 
Τυρί ΚΑΣΕΡΙ 
15544000-3 

 Τυρί κασέρι πρώτης ποιότητας, κατάλληλης ωρίµανσης  
Συσκευασµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της 
συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µηνών. Απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και 
γεύσεων , να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος. 

7.22 
Τυρί ΦΕΤΑ 
15542300-2 

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

 
 



 

ΤΜΗΜΑ 7.4 : Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για την ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

7.23 
Γιαούρτι (συσκευασία 
200γρ.) 
15551300-8 

Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητας, 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.  

 
 
ΟΜΑ∆Α 8:Συµπυκνωµένο γάλα  (εβαπορέ) 
 
CPV: 15511600-9 
Γενικά: 
-Να είναι αγελαδινό σε συσκευασία 410 γραµµαρίων µε περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ 
( Στερεό Υπόλειµµα  Άνευ Λίπους) . 
-Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. 
-Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες 
περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 
-Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 
-Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιµοποιούν γενετικώς µεταλλαγµένα προϊόντα. 
-Όλες οι διεργασίες σχετικά µε την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύµφωνα µε την 
οδηγία 2/46 Ε.Ε. 
 
ΤΜΗΜΑ  8.1 : Προµήθεια  συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ) για τον 
∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.1 

Γάλα πλήρες 
συµπυκνωµένο 
(εβαπορέ) συσκ/σία 
410 γρ 
15511600-9 

Γάλα αγελαδινό αρίστης ποιότητας, 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. 

 

ΤΜΗΜΑ 8.2 : Προµήθεια  συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ) για τον ∆ΗΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.2 

Γάλα πλήρες 
συµπυκνωµένο 
(εβαπορέ) νηπιακής 
ηλικίας συσκ/σία 410 
γρ 
15511600-9 

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 
ανασύστασης ή αραίωσης. 
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών 
συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους 
όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίµων 
και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ για την 
χορήγηση σε νήπια. Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του 
γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 
χρησιµοποιούν γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα. Όλες οι 



 

διεργασίες σχετικά µε την παραγωγή και συσκευασία του να 
έχουν γίνει σύµφωνα µε την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

8.3 

Γάλα πλήρες 
συµπυκνωµένο 
(εβαπορέ)  συσκ/σία 
410 γρ 
15511600-9 

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 
ανασύστασης ή αραίωσης. 
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών 
συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους 
όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίµων 
και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Να 
διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει 
από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιµοποιούν γενετικά 
µεταλλαγµένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά µε την 
παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύµφωνα µε την 
οδηγία 02/46 ΕΕ. 

 

ΤΜΗΜΑ 8.3: Προµήθεια συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ) για ∆ΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Υπηρεσίες ∆ήµου Ηρακλείου – Γάλα δικαιούχων εργαζοµένων στο ∆ήµο 
Ηρακλείου ως µέσο ατοµικής προστασίας) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.4 

Γάλα πλήρες 
συµπυκνωµένο 
(εβαπορέ)  συσκ/σία 
410 γρ 
15511600-9 

Γάλα αγελαδινό σε συσκευασία 410 γραµµαρίων µε 
περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% 
Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 
ανασύστασης ή αραίωσης. 
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία λήξης 
(τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου) του προϊόντος και οι 
εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος. 
Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως 
καθορίζονται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών, τις σχετικές 
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει 
προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιµοποιούν γενετικώς 
µεταλλαγµένα προϊόντα. 
Όλες οι διεργασίες σχετικά µε την παραγωγή και συσκευασία 
του να έχουν γίνει σύµφωνα µε την οδηγία 2/46 Ε.Ε. 
Κάθε τεµάχιο θα πρέπει να φέρει ετικέτα µε την ένδειξη «Για 
εργαζόµενους του ∆ήµου Ηρακλείου» 

 
ΤΜΗΜΑ 8.4 : Προµήθεια συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ) για τον ∆ΗΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.5 

Γάλα ελαφρύ  
συµπυκνωµένο 
(εβαπορέ) συσκ/σία 
410 γρ. 
15511600-9 

Γάλα εβαπορέ σε συσκ/σία 410 γρ.  ελαφρύ (λιπαρά  1,5%) 
άριστης ποιότητας γάλα, ελαφρύ, 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. 

 
ΤΜΗΜΑ  8.5: Προµήθεια  συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ)  για την ∆ηµοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.6 

Γάλα πλήρες 
συµπυκνωµένο 
(εβαπορέ) συσκ/σία 
410 γρ. 

Γάλα αγελαδινό άριστης ποιότητας, 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 



 

15511600-9 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. 

 

ΤΜΗΜΑ 8.6 : Προµήθεια συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ) για την Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.7 

Γάλα πλήρες 
συµπυκνωµένο 
(εβαπορέ) συσκ/σία 
410 γρ. 
15511600-9 

Γάλα εβαπορέ σε συσκ/σία 410 γρ. Άριστης ποιότητας 
συµπυκνωµένο σε παχύρρευστη µορφή µε ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µήνες εκτός ψυγείου 

8.8 

Γάλα (εβαπορέ) 
σακχαρούχο συσκ/σία 
410 γρ. 
15511600-9 

Γάλα εβαπορέ  ζαχαρούχο σε συσκ/σία 410 γρ. Άριστης 
ποιότητας συµπυκνωµένο σε παχύρρευστη µορφή µε 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µήνες εκτός ψυγείου 
 

 
 
ΟΜΑ∆Α 9:Εµφιαλωµένο νερό 
 
CPV:15981100-9 
Γενικά: 
-Νερά εµφιαλωµένα σε εγκεκριµένες πλαστικές συσκευασίες. 
-Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9.1 : Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.1 
Φιάλη νερό 1 ½ 
λίτρο 
15981100-9 

Νερό φυσικό επιτραπέζιο, αρίστης ποιότητας , εµφιαλωµένο σε 
ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια, σφραγισµένα 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. Να είναι 
πλούσιο σε µεταλλικά στοιχεία και τα επίπεδα του νατρίου 
(Νa+) να είναι Na+ ≤ 10 mg/l καθώς και το PH να είναι από 6,5 
έως 9,5 

 
 
ΤΜΗΜΑ 9.2 : Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για τον ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(KE.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.2 
Φιάλη νερό 10 
λίτρα 
15981100-9 

Επιτραπέζιο, φυσικό, άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε ειδική 
συσκευασία, σφραγισµένο σε πλαστικές φιάλες 10 λίτρων µιας 
χρήσεως. Εξωτερικά να αναγράφεται 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. 

 
 



 

ΤΜΗΜΑ 9.3:Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για τον ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λειτουργία 
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.3 
Φιάλη νερό 1 ½ 
λίτρα 
15981100-9 

Νερό φυσικό επιτραπέζιο, αρίστης ποιότητας , εµφιαλωµένο σε 
ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια, σφραγισµένα 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. Να είναι 
πλούσιο σε µεταλλικά στοιχεία και τα επίπεδα του νατρίου 
(Νa+) να είναι Na+ ≤ 10 mg/l καθώς και το PH να είναι από 
6,5 έως 9,5 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 9.4 :Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού  για την ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.4 
Φιάλη νερό 1 ½ 
λίτρα 
15981000-8 

Νερό φυσικό επιτραπέζιο, άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε 
ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια, σφραγισµένα 1,5 
λίτρα. 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. 

 
 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α 10:Χυµοί -Αναψυκτικά 
 
CPV: 15321000-4, 15982000-5 
Γενικά: 
-Χυµός φρούτων σε εγκεκριµένη χάρτινη συσκευασία, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και να 
αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυµό φρούτων, πολτό φρούτων ή µείγµα 
αυτών των συστατικών. 
-Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης. 
-Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα 
 
-Μη αλκοολούχα αναψυκτικά, σε κατάλληλη συσκευασία  
-Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης. 
 
ΤΜΗΜΑ 10.1:Προµήθεια χυµών - αναψυκτικών για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.1 

Χυµός πορτοκάλι 
(συσκευασία 1 
λίτρου) 
15321000-4 

Χυµός πορτοκαλιού αρίστης ποιότητας, 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, 1 λίτρου. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου 

 



 

ΤΜΗΜΑ 10.2: Προµήθεια χυµών - αναψυκτικών για τον ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.2 

Χυµός ανάµεικτος 
(συσκευασία 1 
λίτρου) 
15321000-4 

Χυµός ανάµεικτος από ποικιλία φρούτων σε εγκεκριµένη χάρτινη 
συσκευασία του 1 λίτρου , χωρίς προσθήκη συντηρητικών και 
ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη 
περιεκτικότητα σε χυµό φρούτων, πολτό φρούτων ή µείγµα αυτών 
των συστατικών. 
Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης. 
Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. 
Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως 
καθορίζονται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών, τις σχετικές 
οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. και της Ε.Ε. Όλες οι διεργασίες σχετικά µε 
την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύµφωνα µε 
την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

10.3 

Χυµοί ατοµικοί 
παιδικοί ανάµεικτοι 
(συσκευασία 200 
ml) 
15321000-4 

Χυµός ανάµεικτος από ποικιλία φρούτων σε εγκεκριµένη χάρτινη 
συσκευασία 200 ml , χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης 
και να αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε 
χυµό φρούτων, πολτό φρούτων ή µείγµα αυτών των συστατικών. 
Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης. 
Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. 
Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως 
καθορίζονται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών, τις σχετικές 
οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. και της Ε.Ε. Όλες οι διεργασίες σχετικά µε 
την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύµφωνα µε 
την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

10.4 

Cola (κιβώτιο των 
24 x 330 ml) 
15982000-5 

Μη αλκοολούχα αναψυκτικά,  τύπου cola, σε συσκευασία κιβωτίου 
φιαλών  των 24 x 330 ml 
Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 

10.5 

Λεµονάδα  (κιβώτιο 
των 24 x 330 ml) 
15982000-5 

Λεµονάδα, µε φυσικά αρώµατα λεµονιού χωρίς χρωστικές ουσίες, 
σε συσκευασία κιβωτίου φιαλών  των 24 x 330 ml 
Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 

10.6 

Πορτοκαλάδα 
(κιβώτιο των 24 x 
330 ml) 
15982000-5 

Πορτοκαλάδα, µε φυσικά αρώµατα πορτοκαλιού χωρίς χρωστικές 
ουσίες, σε συσκευασία κιβωτίου φιαλών  των 24 x 330 ml 
Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 

10.7 

Γκαζόζα (κιβώτιο 
των 24 x 330 ml) 
15982000-5 

Γκαζόζα σε συσκευασία κιβωτίου φιαλών  των 24 x 330 ml 
Να είναι εµφανής η ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 10.3: Προµήθεια χυµών - αναψυκτικών για τον ∆ΗΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.8 

Αναψυκτικό τύπου 
Γκαζόζας (φιάλη 
1,5 λίτρο) 
15982000-5 

Άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε πλαστικό µπουκάλι 
χωρητικότητας 1,5 λίτρων. Εξωτερικά να αναγράφεται η 
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

10.9 

Αναψυκτικό τύπου 
Πορτοκαλάδας, 
(φιάλη 1,5 λίτρο) 
15982000-5 

Μη ανθρακούχο, άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε πλαστικό 
µπουκάλι, χωρητικότητας 1,5 λίτρων. Εξωτερικά να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός 
ψυγείου. 
 



 

 
ΤΜΗΜΑ 10.4: Προµήθεια χυµών– αναψυκτικών για την ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.10 

Χυµός πορτοκάλι 
(συσκευασία 1 
λίτρου) 
15321000-4 

Χυµός πορτοκαλιού αρίστης ποιότητας, 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, 1 λίτρου . Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών 
εκτός ψυγείου. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 10.5: Προµήθεια χυµών - αναψυκτικών για την Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.11 

Χυµός Μήλου 
(συσκευασία 1 
λίτρου) 
15321000-4 

Φυσικός χυµός  µήλου  µακράς διάρκειας,   χωρίς 
συντηρητικά, σε συσκευασία χάρτινη 1 λίτρου, όπου θα 
αναγράφεται η ηµεροµηνία  παραγωγής και η ηµεροµηνία 
κατανάλωσης. 
  

10.12 

Χυµός 
Ροδάκινο(συσκευασία 
1 λίτρου) 
15321000-4 

Φυσικός χυµός  ροδάκινου   µακράς διάρκειας,   χωρίς 
συντηρητικά, σε συσκευασία χάρτινη 1 λίτρου, όπου θα 
αναγράφεται η ηµεροµηνία  παραγωγής και η ηµεροµηνία 
κατανάλωσης  

 
ΟΜΑ∆Α 11:Είδη  παντοπωλείου 
 
CPV: 03142500-3, 03211000-3, 03212220-8, 03222000-3, 15131400-9, 15131500-0, 
15241000-9, 15322100-2, 15331137-6, 15331423-8, 15331425-2, 15331427-6, 
15331470-2, 15332240-8, 15332290-3, 15332400-8, 15411100-3, 15412100-0, 
15412200-1, 15612000-1, 15612500-6, 15612210-6, 15621000-7, 15625000-5, 
15821110-3, 15821200-1, 15831000-2, 15831600-8, 15833000-6, 15841000-5, 
15842100-3, 15842200-4, 15842210-7, 15851100-9, 15861000-1, 15871110-8, 
15871250-1, 15872200-3, 15872400-5, 15882000-4, 15891900-9, 15897200-4, 
15898000-9, 15899000-6, 15911000-7, 15911200-9, 15931200-5, 15961000-2, 
31411000-0, 33772000-2, 39222110-8, 39222120-1, 15865000-9, 15613310-4 
 
 

ΤΜΗΜΑ 11.1 : Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.1 

Αλάτι ( συσκ/σία 5 
κιλών) 
15872400-5 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητας, 
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. 



 

11.2 

Αλεύρι (συσκ/σία 1 
κιλού) 
15612000-1 

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.  

11.3 

Άνθος Αραβοσίτου 
(συσκ/σία 160 γρ.) 
15612000-1 

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. 

11.4 

Φαρίνα (συσκ/σία 
500 γρ) 
15612000-1 

Φαρίνα (φαρινάπ) αλεύρι που φουσκώνει µόνο του, αρίστης 
ποιότητας, συσκευασµένο 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. 

11.5 

Μαργαρίνη 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15412200-1 

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. 

11.6 

Ζάχαρη  (συσκ/σία 
1 κιλού) 
15831000-2 

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. 

11.7 

Κριθαράκι  
(συσκ/σία 500γρ.) 
15851100-9 

Κριθαράκι µέτριο αρίστης ποιότητας, 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. 

11.8 

Μακαρόνια Ν.3 
(συσκ/σία 500γρ.) 
15851100-9 

Μακαρόνια αρίστης ποιότητας, 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. 

11.9 

Μακαρονάκι   
(συσκ/σία 500γρ.) 
15851100-9 

Μακαρονάκι κοφτό µέτριο αρίστης ποιότητας, 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. 

11.10 

Μαρµελάδα 
(συσκ/σία 1 κιλού) 
15332290-3 

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. 

11.11 

Μέλι (συσκ/σία 1 
κιλού) 
15831600-8 

Μέλι αγνό αρίστης ποιότητας 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 . 



 

11.12 
Ρύζι  
03211000-3 

Ρύζι γλασέ αρίστης ποιότητας, 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. 

11.13 
Φακές  
03212220-8 

Φακές ψιλές αρίστης ποιότητας 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. 

11.14 
Φασόλια 
03212220-8 

Φασόλια µέτρια αρίστης ποιότητας 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. 

11.15 

Τοµατάκια  
(συσκ/σία 400 γρ) 
15331423-8 

Ντοµατάκι µαγειρικής αρίστης ποιότητας, 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. 

11.16 

∆ηµητριακά  
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15613310-4 

∆ηµητριακά (κορνφλέιξ) αρίστης ποιότητας, από τραγανές 
νιφάδες καλαµποκιού , εµπλουτισµένα µε βιταµίνες , σίδηρο 
κ.λπ. 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,. 

11.17 

Φρυγανιές 
(συσκ/σία 520 γρ/4 
πακέτα) 
15821110-3 

Φρυγανιές σταρένιες αρίστης ποιότητας, 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. 

11.18 

Μπισκότα 
(συσκ/σία 250γρ) 
15821200-1 

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. 

11.19 

Ξύδι   (συσκ/σία 
400ml.) 
15871110-8 
 

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

11.20 

Καραµέλες 
(συσκ/σία 3 κιλών) 
15833000-6 

Καραµέλες ζελεδάκια αρίστης ποιότητας, 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. 

11.21 

Φρυγανιά Τριµµένη 
(συσκ/σία 250 γρ) 
15821110-3 

Φρυγανιά τριµµένη αρίστης ποιότητας, 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. 

11.22 

Κοµπόστα 
ροδάκινο  (κουτί 
850 γρ) 
15332400-8 

Κοµπόστα ροδάκινο αρίστης ποιότητας, 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 

11.23 

Μπέικινπάουντερ 
(20 γρ) 
15899000-6 

Μπέικινπάουντερ αρίστης ποιότητας, 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. 

11.24 

Τσάι (συσκ/σία 10 
γρ.) 
15865000-9 

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. 

11.25 

Χαµοµήλι 
(συσκ/σία 10 γρ.) 
15865000-9 

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. 

11.26 

Σιµιγδάλι 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
03211000-3 

Σιµιγδάλι χονδρό αρίστης ποιότητας, 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 

11.27 

Ρίγανη (συσκ/σία 
500 γρ.) 
15872200-3 

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

11.28 

Πιπέρι (συσκ/σία 
50 γρ.) 
 
15872200-3 

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

11.29 

Κύµινο (συσκ/σία 
50 γρ.) 
15872200-3 

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

11.30 

Κανέλα σκόνη  
(συσκ/σία 50 γρ.) 
15872200-3 

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

11.31 

Κανέλα µασούρι  
(συσκ/σία 50 γρ.) 
15872200-3 

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

11.32 

Καφές Ελληνικός 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15861000-1 

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



 

11.33 

Σοκολάτα 
Γάλακτος 
(συσκ/σία 44 γρ.) 
15842200-4 

Σοκολάτα γάλακτος αρίστης ποιότητας, 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 

11.34 

Κακάο  σκόνη 
(συσκ/σία 125 γρ) 
15841000-5 
 

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

11.35 
Αυγά  
03142500-3 

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. 

11.36 

Πραλίνα 
φουντουκιού 
(συσκ/σία 400 γρ)  
15842200-4 

Πραλίνα φουντουκιού, κουτί 400 γρ. αρίστης ποιότητας. Κρέµα 
σοκολάτας µε ξηρούς καρπούς για επάλειµµα , συνηθέστερα 
από αµύγδαλα ή φουντούκια και κακάο, 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. 

11.37 

Τοµατοπολτός 
(συσκ/σία 400 γρ) 
15331425-2 

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. 

11.38 

Στιγµιαίος Καφές( 
συσκ/σία 200γρ) 
15861000-1 

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

11.39 

Καφές φίλτρου 
καφές(συσκ/σία 
500 γρ) 
15861000-1 

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 

11.40 

Φύλλο κρούστας 
(συσκ/σία 250γρ) 
15612500-6 

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

11.41 

Γαρύφαλλο 
(συσκ/σία 20 γρ.) 
15872200-3 

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. 

11.42 

Ζελέ φρούτων  
(συσκ/σία 200 γρ) 
15332240-8 

 Ζελέ φρούτων αρίστης ποιότητας  τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία των 200 γραµµ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 

11.43 
Ρεβίθια 
03212220-8 

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



 

11.44 

Σόδα µαγειρική 
(συσκ/σία 1/2 
κιλού) 
15899000-6 

Σόδα µαγειρική σε φακελάκι 1/2 κιλό 

11.45 
Βανίλιες 
15872200-3 Βανίλιες 20 γραµµαρίων (5x4 γραµµάρια) για γλυκά 

11.46 

Μπαταρίες 
αλκαλικές ΑΑΑ 
(Τετράδα ) 
31411000-0 

.Αλκαλικές µπαταρίες 3Α σε συσκευασία των τεσσάρων. 

 
ΤΜΗΜΑ 11.2:Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.47 

Μαρµελάδα  
(συσκ/σία 1 κιλού) 
15332290-3 

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. 

11.48 

∆ηµητριακά 
(συσκ/σία 375 γρ) 
15613310-4 

∆ηµητριακά κορνφλέιξ αρίστης ποιότητας, από τραγανές 
νιφάδες καλαµποκιού , εµπλουτισµένα µε βιταµίνες , σίδηρο 
κ.λπ. αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης Τυποποιηµένα σε 
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 375 γραµµ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 
µηνών εκτός ψυγείου,. 

11.49 

Φρυγανιές ( 4 τεµ. 
x125 γρ) 
15821110-3 

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

11.50 

Μπισκότα τύπου 
«Μιράντα» ή 
ισοδύναµου 
(συσκ/σία 250 γρ) 
15821200-1 

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. 

11.51 

Τσάι (συσκ/σία των 
10 τεµ) 
15865000-9 

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. 

11.52 

Χαµοµήλι  
(συσκ/σία των 10 
τεµ) 
15865000-9 

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. 

11.53 
Μέλι  
15831600-8 

Να µην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. Να 
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. 
Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυµάρι και τούτο να 
αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι 
σε γυάλινα βάζα. 



 

11.54 

Καφές Ελληνικός 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15861000-1 

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

11.55 

Κακάο  σκόνη 
(συσκ/σία 125 γρ.) 
15841000-5 

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

11.56 

Σκεύασµα προς 
επάλειψη πραλίνας 
φουντουκιού 
(συσκ/σία 400 γρ.) 
15842200-4 

Πραλίνα φουντουκιού, κουτί 400 γρ αρίστης ποιότητας. Κρέµα 
σοκολάτας µε ξηρούς καρπούς για επάλειψη , συνηθέστερα 
από αµύγδαλα ή φουντούκια και κακάο, 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. 

11.57 

Σοκολάτα ρόφηµα 
(συσκ/σία 750 γρ) 
15842210-7 

Σοκολάτα σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε 
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 750 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

11.58 

Στιγµιαίος καφές 
(συσκ/σία  200 γρ) 
15861000-1 

Στιγµιαίος καφές αρίστης ποιότητας τυποποιηµένος σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 200 γρ .Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά 
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

11.59 

Καφές φίλτρου  
(συσκ/σία 500 γρ) 
15861000-1 

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 

11.60 

Κριθαράκι   
(συσκ/σία 500 γρ) 
15851100-9 

Κριθαράκι µέτριο αρίστης ποιότητας, 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. 

11.61 

Μακαρόνια Νo.3 
(συσκ/σία 500 γρ) 
15851100-9 

Μακαρόνια αρίστης ποιότητας, 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. 

11.62 

Μακαρονάκι  
(συσκ/σία 500 γρ) 
15851100-9 

Μακαρονάκι κοφτό µέτριο αρίστης ποιότητας, 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. 

11.63 

Πένες (συσκ/σία 
500 γρ.) 
15851100-9 

Μακαρόνια αρίστης ποιότητας, τύπου πένας, 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 



 

11.64 

Μακαρόνια Νο 10 
(συσκ/σία 500γρ.) 
15851100-9 

Μακαρόνια αρίστης ποιότητας, τύπου σπαγγετίνηΝο 10 , 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. 

11.65 

Σισαµάκι 
(ζυµαρικό 
συσκ/σία 500 γρ.) 
15851100-9 

Μακαρόνια αρίστης ποιότητας, τύπου σισαµάκι , 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. 

11.66 

Ρύζι τύπου 
Καρολίνα 
03211000-3 

Αρίστης ποιότητας, 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. 

 

11.67 
Ρεβίθια 
03212220-8 

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

 

11.68 
Φακές 
03212220-8 

Ψιλές αρίστης ποιότητας 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. 

 

11.69 
Φασόλια µεσαία 
03212220-8 

Φασόλια µέτρια, αρίστης ποιότητας 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. 

 

11.70 

Ρίγανη (συσκ/σία 
500 γρ.) 
15872200-3 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, 
βάρους 500 γραµµ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

 

11.71 

Πιπέρι (συσκ/σία 
50 γρ.) 
15872200-3 

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

 

11.72 

Κύµινο (συσκ/σία 
50 γρ.) 
15872200-3 

Κίµινο τριµµένο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50 γραµµ.. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 



 

ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

 

11.73 

∆άφνη σε φύλλα 
(συσκ/σία 10 γρ.) 
15872200-3 

∆άφνη σε αποξηραµένα φύλλα, αρίστης ποιότητας, 
τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 10 γραµµ.. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

11.74 

Κανέλα σκόνη   
(συσκ/σία 50 γρ) 
15872200-3 

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

 

11.75 

Κανέλα µασούρι 
(συσκ/σία  50 γρ) 
15872200-3 

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

11.76 

Γαρύφαλλο 
(συσκ/σία 20 γρ.) 
15872200-3 

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

11.77 

Βούτυρο τύπου 
φυτίνη (συσκ/σία 
400 γρ) 
15412200-1 

Φυτικό µαγειρικό λίπος κατάλληλο για την παρασκευή γλυκών 
και φαγητών. Συσκευασία τυποποιηµένη σε κατάλληλο 
πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 400 γραµµ. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών, 
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης 

11.78 

Μαργαρίνη 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15412200-1 

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. 

 

11.79 

Αλάτι (συσκ/σία 5 
κιλών) 
15872400-5 

Το αλάτι να είναι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης 
ποιότητας, 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. 

 

11.80 
Αλεύρι 
15612000-1 

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.  



 

 

11.81 

Άνθος Αραβοσίτου 
(συσκ/σία 160 γρ.) 
15612000-1 

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. 

 

11.82 

Φαρίνα (συσκ/σία 
500 γρ) 
15612000-1 

Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του, αρίστης ποιότητας, 
συσκευασµένο 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. 

 

11.83 

Ζάχαρη( συσκ/σία 
1 κιλού) 
15831000-2 

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. 

 

11.84 

Σάλτσα ντοµάτας 
(συσκ/σία 400 γρ) 
15331425-2 

Τοµατοπολτός 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. 

 

11.85 
Φρυγανιά τριµµένη 
15821110-3 

Φρυγανιά τριµµένη αρίστης ποιότητας, 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. 

 

11.86 

Ξύδι   (συσκ/σία 
350 ml) 
15871110-8 
 

Ξύδι αρίστης ποιότητας, 6 βαθµών. Τυποποιηµένο σε 
κατάλληλο πλαστικό µπουκάλι, βάρους 350 ml. Εξωτερικά του 
µπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου 

 

11.87 

Σοκολατένια αβγά 
15842200-4 
 

Σοκολατένια αυγά που περιέχουν παιχνίδι-έκπληξη µε 
επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος συνολικού βάρους 20γρ. 

11.88 

Κοµπόστα 
διαφόρων γεύσεων  
(συσκ/σία 850 γρ.) 
15332400-8 

Κοµπόστα διαφόρων γεύσεων αρίστης ποιότητας, 
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 



 

 

11.89 

Μπέικιν πάουντερ 
(πακέτο 3 τεµ.x 20 
γρ.) 
15899000-6 

Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε 
συσκευασία 3x1 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. 

 

11.90 

Κορν Φλάουερ 
(συσκ/σία. 500 γρ) 
15612210-6 

Σκόνη καλαµποκιού, ειδική για   πύκνωση σε σάλτσες, σούπες 
και κρέµες. Συσκευασµένο 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. 

11.91 

Σιµιγδάλι ψιλό 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
03211000-3 

Σιµιγδάλι ψιλό αρίστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια, 
κατάλληλο για παρασκευή γλυκών. 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 

 

11.92 

Αυγά  
03142500-3 
 

Αυγά φρέσκα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
συσκευασία. 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. 

 

11.93 

Φύλλο κρούστας 
(συσκ/σία 250 γρ) 
15612500-6 

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

 

11.94 

Ζελέ φρούτων 
(συσκ/σία 200γρ) 
15332240-8 

Ζελέ φρούτων αρίστης ποιότητας  τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία των 200 γραµµ. 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. 

 

11.95 

Καλαµπόκι 
κονσέρβα 
(συσκ/σία 340 γρ) 
15897200-4 

Καλαµπόκι σε νερό, σε συσκευασία µεταλλική κατάλληλη για 
τη συντήρηση και τη µη αλλοίωση του  συγκεκριµένου 
προϊόντος. Εξωτερικά σ’ αυτή να αναγράφονται συστατικά – 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 



 

11.96 

Τόνος σε νερό 
κονσέρβα 
(συσκ/σία των 
2x180 γρ) 
15897200-4 

Τόνος τεµαχισµένος σε νερό,  τυποποιηµένος σε κατάλληλο 
σφραγισµένο κουτί βάρους 360γρ. (2x 180γρ).Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

11.97 

Πελτέ ντοµάτας 
(συσκ/σία 200 γρ) 
15331427-6 

Τοµατοπολτός διπλής συµπύκνωσης µε στερεά συστατικά από 
χυµό ντοµάτας 28-30% τουλάχιστον. Συσκευασία µεταλλική 
κατάλληλη για τη συντήρηση και τη µη αλλοίωση του  
συγκεκριµένου προϊόντος. Εξωτερικά σ’ αυτή να 
αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11.98 

Μανιτάρια 
κονσέρβα κοµµένα 
(συσκ/σία 400 γρ) 
15897200-4 

Μανιτάρια κοµµένα, σε συσκευασία µεταλλική κατάλληλη για 
τη συντήρηση και τη µη αλλοίωση του  συγκεκριµένου 
προϊόντος. Εξωτερικά σ’ αυτή να αναγράφονται συστατικά – 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

11.99 

Μαγιά ξηρή σε 
φακελάκι 
(συσκ/σία  3x8 γρ) 
15898000-9 

Ξηρή µαγιά αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε πλαστικό 
σακουλάκι, καθαρού βάρους 24 γραµµαρίων (3x 8γρ), 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. 

11.100 

Γαλοπούλα φέτες 
για τοστ 
15131500-0 

Γαλοπούλα καπνιστή, κοµµένη σε ισοµεγέθης φέτες αρίστης 
ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία κατά την παράδοση. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
του προϊόντος. 

11.101 

Βανίλιες 
αρωµατικές (κουτί 
των 42 τεµ) 
15872200-3 

Βανίλιες σε σκόνη συσκευασία των  168 γραµµαρίων[42Χ4 
γραµµάρια] για γλυκά. 

11.102 

Σόδα (συσκ/σία 
350 γρ.) 
15899000-6 

Σόδα µαγειρική σε συσκευασία 350γρ. , τυποποιηµένη σε 
πλαστικό δοχείο για τη µη αλλοίωση του περιεχοµένου µε 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

 

11.103 

Φίλτρα καφέ 
(συσκ/σία  80 τεµ.) 
15861000-1 
 

Φίλτρα για την παρασκευή και απόσταξη καφέ φίλτρου 
(γαλλικού καφέ) από πορώδες χαρτί. Συσκευασµένα σε 
αεροστεγή συσκευασία των 80 τεµαχίων, κατάλληλη για την 
αποφυγή αλλοιώσεων του προϊόντος. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 11.3: Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.104 

Τσάι (συσκ/σια 25 
ή 30 γρ.) 
15865000-9 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 25 ή 
30γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους.  



 

11.105 

Χαµοµήλι 
(συσκ/σια 25 ή 30 
γρ.) 
15865000-9 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 25 ή 30 
γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

11.106 

Φασκόµηλο  
(συσκ/σια 50 γρ). 
15865000-9 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 40 ή 50 
γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

11.107 

Ζάχαρη (συσκ/σία 1 
κιλού). 
15831000-2 

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. 

11.108 

Ζαχαρίνες (300 
ταµπλέτες) 
15882000-4 
 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε συσκευασία των 300 
ταµπλετών. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 
µηνών  εκτός ψυγείου. 

11.109 

Φρυγανιές 
σικάλεως (πακέτο 
3Χ90 γρ.) 
15821110-3 

Άριστης ποιότητας, από σίκαλη, τυποποιηµένες σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία, τριών (3) πακέτων των 90 
γρ το καθένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης. 

11.110 

Καφές Φίλτρου 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15861000-1 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, βάρους 1000 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
Αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 

11.111 

Καφές Ελληνικός 
(συσκ/σία 1 κιλού). 
15861000-1 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, βάρους 1000 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11.112 

Κακάο  (συσκ/σία 1 
κιλού).  
15841000-5 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, 
βάρους 1000 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11.113 

Κανέλα τριµµένη 
(συσκ/σία 50 γρ.) 
15872200-3 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, 
βάρους των  50 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 

11.114 

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις (συσκ/σία 1 
κιλό). 
15612000-1 

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. 

11.115 

Μπέικιν Πάουντερ 
(πακέτο 3 
τεµαχίων) 
15899000-6 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία 3 τεµαχίων. 
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

11.116 

Αλάτι ψιλό 
(συσκ/σία 750 γρ.) 
15872400-5 

Άριστης ποιότητας, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, επιτραπέζιο 
και µαγειρικής, να ρέει, χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, 
απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να µην 
σκληραίνει το νερό στο µαγείρεµα, να µη θολώνει το νερό και 
να µην είναι εξευγενισµένο σε κενό αέρος. Συσκευασµένο σε 



 

τυποποιηµένη κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 750 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
σύνθεση, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.   
 

11.117 

Σουσάµι άψητο 
(συσκ/σία 250 γρ.) 
15851100-9 

Άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 250 γρ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η  ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11.118 

Γαρύφαλλο σε 
σκόνη (συσκ/σία 20 
γρ.) 
15872200-3 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 
15 γραµµαρίων. Εξωτερικά σε αυτή να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11.119 

Καφές στιγµιαίος 
(συσκ. 750 γρ.) 
15861000-1 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, βάρους 750 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
Αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 

11.120 

Ποτήρια πλαστικά 
µεγάλα (συσκ/σία 
50 τεµαχίων) 
39222120-1 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 
βαθµούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 τεµαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία 
και η προέλευση. 

11.121 

Ποτήρια πλαστικά 
µικρά (συσκ/σία 50 
τεµαχίων) 
39222120-1 
 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 
βαθµούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 τεµαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία 
και η προέλευση. 

11.122 

Πιάτα πλαστικά 
µεγάλα ( συσκ/σία 
20 τµχ) 
39222110-8 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 
βαθµούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 20 τεµαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία 
και η προέλευση. 
 

11.123 

Πιάτα πλαστικά 
µικρά (συσκ/σία 20 
τµχ) 
39222110-8 
 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 
βαθµούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 20 τεµαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία 
και η προέλευση. 

11.124 

Φίλτρα για καφέ 
(συσκ/σία 80 
τεµαχίων) 
33772000-2 

Σε αεροστεγή συσκευασία των 80 τεµαχίων, µεγέθους 1X4. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

11.125 

Ποτήρια πλαστικά 
µεγάλα για 
στιγµιαίο καφέ  
(συσκ/σία 50 
τεµαχίων) 
39222120-1 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 
βαθµούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 τεµαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία 
και η προέλευση. 

11.126 

Βανίλια (συσκ/σία 
5X1,5 γρ.) 
15872200-3 

Άριστης ποιότητας σε συσκευασία των 5 τεµαχίων του 1,5 γρ, 
κατάλληλο για τρόφιµα και είδη ζαχαροπλαστικής. Εξωτερικά 
της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 



 

ψυγείου. 

11.127 

Σόδα Μαγειρική 
(συσκ/σία 350 γρ.) 
15899000-6 

Άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 350 γρ. για µαγειρική 
χρήση. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11.128 

Αµµωνία (συσκ/σία 
30 γρ.) 
15899000-6 

Άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 30 γρ για µαγειρική 
χρήση. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

 
ΤΜΗΜΑ 11.4: Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για την ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.129 

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις  
15612000-1 

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.  

11.130 

Άνθος Αραβοσίτου 
Βανίλια (συσκ/σία 
160 γρ.) 
15612000-1 

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.  

11.131 

Φαρίνα (συσκ/σία 
500 γρ.) 
15612000-1 

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.  

11.132 
Μαργαρίνη (500 γρ) 
15412200-1 

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.  

11.133 

Ζάχαρη (συσκ/σία 1 
κιλού) 
15831000-2 

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.  

11.134 

Μαρµελάδα 
(500γρ.) 
15332290-3 
 

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.  

11.135 

Φρυγανιές  
σικάλεως    
(συσκ/σία 520 γρ. 
4τ) 
15821110-3 

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  



 

11.136 

Μπέικιν πάουντερ 
(20 γρ.) 
15899000-6 

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.  

11.137 

Τσάι (συσκ/σία 10 
γρ.) 
15865000-9 

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.  

11.138 

Χαµοµήλι 
(συσκ/σία 10 γρ.) 
15865000-9 

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.  

11.139 

Σιµιγδάλι   
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15851100-9 

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.  

11.140 

Καφές Ελλην. 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15861000-1 

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.  

11.141 

Κακάο σκόνη  
(συσκ/σία 125 γρ.)  
15841000-5 

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.  

11.142 
Αυγά 
03142500-3 

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.  

11.143 

Καφές Φίλτρου 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15861000-1 

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.  

11.144 

Ζελέ φρούτων 
(συσκ/σία 200 γρ.) 
15332240-8 

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. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 11.5:Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για την Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.145 
Αλεύρι άσπρο για 
όλες τις χρήσεις 
15612000-1 

Αλεύρι άσπρο 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.  



 

11.146 

Αλεύρι 70% 
15612000-1 

 Αλεύρι 70% από δηµητριακά 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.  

11.147 
Αλεύρι ολικής 
άλεσης 
15612000-1 

 Αλεύρι ολικής άλεσης, 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.  

11.148 

Αλεύρι καλαµποκιού 
15612000-1 

Αλεύρι από καλαµπόκι, 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.  

11.149 

Αλεύρι βρώµης 
15612000-1 

Αλεύρι από βρώµη, 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.   

11.150 

Αλεύρι κριθαριού 
15612000-1 

Αλεύρι από κριθάρι, 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.  

11.151 

Αλεύρι µαλακό 
15612000-1 

 Αλεύρι µαλακό, αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένο από 
µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένο 
κατάλληλα σε χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 4 
µηνών εκτός ψυγείου.  

11.152 

Αλεύρι σίκαλης 
15612000-1 

 Αλεύρι σίκαλης, 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 

11.153 

Αλεύρι σκληρό 
15612000-1 

 Αλεύρι σκληρό, 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.  

11.154 

Ζάχαρη 
15831000-2 

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  



 

11.155 Αραβοσιτέλαιο 
(συσκ/σία 1 λίτρο) 
15621000-7 

 Αραβοσιτέλαιο αρίστης ποιότητας τυποποιηµένο και 
σφραγισµένο σε κατάλληλο µεταλλικό δοχείο  1 λίτρου, µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση 
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών 
εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης  

11.156 Ηλιέλαιο   (συσκ/σία 
1λίτρο) 
15411100-3 

 Ηλιέλαιο αρίστης ποιότητας τυποποιηµένο και σφραγισµένο 
σε κατάλληλο µεταλλικό δοχείο, 1 λίτρου, µε αναγραφόµενη 
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης  

11.157 

Βούτυρο (µαργαρίνη) 
κουτί 250 γρ. 
15412200-1 

 Φυτικά λιπαρά (µαργαρίνη) σκαφάκι 250 γρ 

11.158 Βούτυρο (γάλακτος) 
15412100-0 

 Βούτυρο γάλακτος αρίστης ποιότητας- Να πληροί τους 
όρους του  Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

11.159 Βούτυρο (φυτίνη) 
15412200-1 

Βούτυρο µαγειρικό (Φυτίνη)  αρίστης ποιότητας- Να πληροί 
τους όρους του  Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

11.160 

Μακαρόνια νο 6 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15851100-9 

 Μακαρόνια Νο 6 500 γρ άριστης ποιότητας τυποποιηµένο 
και συσκευασµένο µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους 

11.161 
Μακαρόνια νο10 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15851100-9 

 Μακαρόνια Νο 10 500γρ άριστης ποιότητας τυποποιηµένο 
και συσκευασµένο µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους 

11.162 

Μακαρόνια νο3 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15851100-9 

 Μακαρόνια Νο 3 500 γρ άριστης ποιότητας τυποποιηµένο 
και συσκευασµένο µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους 

11.163 
Κριθαράκι χοντρό 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15851100-9 

 Κριθαράκι  χοντρό 500 γρ άριστης ποιότητας τυποποιηµένο 
και συσκευασµένο µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου 

11.164 
Κριθαράκι ψιλό 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15851100-9 

 Κριθαράκι  ψιλό 500 γρ άριστης ποιότητας τυποποιηµένο 
και συσκευασµένο µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου 

11.165 
Μακαρόνι κοφτό 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15851100-9 

 Μακαρονάκι Κοφτό 500 γρ άριστης ποιότητας 
τυποποιηµένο και συσκευασµένο µε ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου 

11.166 

Ζυµαρικά ολικής 
άλεσης (συσκ/σία 
500 γρ.) 
15851100-9 

 Ζυµαρικά ολικής άλεσης 500 γρ άριστης ποιότητας 
τυποποιηµένα και συσκευασµένα µε ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου 

11.167  Φακές (συσκ/σία 500 
γρ.) 
03212220-8 

Φακές ψιλές αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισµένες και τυποποιηµένες σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου.  



 

11.168 Φασόλες ξηρές 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
03212220-8 

Φασόλια µέτρια, αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισµένα , τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

11.169 Φάβα  (συσκ/σία 500 
γρ.) 
03212220-8 

Φάβα µέτρια αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισµένη και τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου  

11.170 Ρεβίθια (συσκ/σία 
500 γρ.) 
03212220-8 

Ρεβίθια µέτρια αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισµένα και τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

11.171 Κουκιά (συσκ/σία 
500 γρ.) 
03212220-8 

Κουκιά µέτρια αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισµένα και τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.   

11.172 Σιτάρι  (συσκ/σία 500 
γρ.) 
03211000-3 

Σιτάρι άριστης ποιότητας καθαρισµένο και τυποποιηµένο σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου.   

11.173 
Κριθάρι (συσκ/σία 
500 γρ.) 
03211000-3 

 Κριθάρι άριστης ποιότητας καθαρισµένο και τυποποιηµένο 
σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 

11.174 
Καλαµπόκι  
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15331470-2 

 Καλαµπόκι άριστης ποιότητας καθαρισµένο και 
τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 
κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 

11.175 
Σίκαλη  (συσκ/σία 
500 γρ.) 
03211000-3 

 Σίκαλη άριστης ποιότητας καθαρισµένη και τυποποιηµένη 
σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 

11.176 

Βρώµη  (συσκ/σία 
500 γρ.) 
03211000-3 
 

 Βρώµη άριστης ποιότητα ποιότητας καθαρισµένη και 
τυποποιηµένη σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 
κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 

11.177 

Σόγια  (συσκ/σία 500 
γρ.) 
15331137-6 

Σόγια βιολογική ή πιστοποιηµένα µη µεταλλαγµένη . 
Άριστης ποιότητας καθαρισµένη και τυποποιηµένη σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης. Να πληροί τους όρους τους 
όρους του  Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

11.178 
Μουστάρδα 
(συσκ/σία 380 γρ.) 
15871250-1 

Μουστάρδα εξαιρετικής ποιότητας σε συσκ. 380 ΓΡΑΜΜ. 
Να πληροί τους όρους τους όρους του  Κώδικα Τροφίµων 
και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις.  

11.179 

Αλάτι ψιλό  
(πλαστικό 400 γρ.) 
15872400-5 

Αλάτι  µαγειρικό ψιλό υψηλής καθαρότητας   



 

11.180 
Αλάτι χοντρόκοκκο 
15872400-5 Χονδρόκοκκο  µαγειρικό αλάτι υψηλής καθαρότητας  

11.181 

Πιπέρι (συσκ/σία 100 
γρ.) 
15872200-3 

Πιπέρι 100 γρ τυποποιηµένο και συσκευασµένο µε 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους  

11.182 

Ρίγανη (συσκ/σία 150 
γρ.) 
15872200-3 

 Ρίγανη 150 γρ τυποποιηµένη και συσκευασµένη µε  
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.183 

Αυγά (καρτέλα 10 
τεµ.) 
03142500-3 

 Αυγά φρέσκα άριστης ποιότητας τυποποιηµένα και 
συσκευασµένα σε συσκευασία 10 τεµαχίων. 

11.184 

Μπέικιν πάουντερ 
(50 γρ .σε συσκ. 3 
τεµ.) 
15899000-6 

Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε 
πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 50 γραµµαρίων σε 
συσκ. 3 τεµ. Εξωτερικά της οποίας να  αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου  

11.185 Μαγιά (συσκ/σία 24 
γρ.) 
15898000-9 

Μαγιά αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη  
συσκευασία, σε τεµάχιο. Εξωτερικά της συσκευασίας να  
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης  
τουλάχιστον 3 µηνών εκτός ψυγείου. 
 

11.186 Κιτρικό οξύ (ξινό) 
15899000-6 

 Κιτρικό οξύ (Ξινό) Να πληροί τους όρους τους όρους του  
Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

11.187 

Αποφλοιωµένα 
ντοµατάκια 
(συσκ/σία 400 ml) 
15331423-8 

 Ντοµατάκια αποφλοιωµένα σε κονσέρβα µέσα σε χυµό 
ντοµάτας  

11.188 

Ελιές καλαµών 
 
03222400-7 

 Ελιές Καλαµών άριστης ποιότητας  

11.189 
Κανέλα ξυλάκια 
(συσκ/σία 50 γρ.) 
15872200-3 

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

11.190 

Κονσέρβα αχλαδιού 
(κοµπόστα - συσκ/σία 
500 γρ.) 
15332400-8 

Κοµπόστα αχλαδιού 500 γρ από φρούτα αρίστης ποιότητας   
µε ηµεροµηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.191 

Κονσέρβα 
βερίκοκου(κοµπόστα  
- συσκ/σία 500 γρ.) 
15332400-8 

Κοµπόστα βερίκοκου 500 γρ από φρούτα αρίστης ποιότητας   
µε ηµεροµηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
  

11.192 

Κονσέρβα 
µήλου(κοµπόστα - 
συσκ/σία 500 γρ.) 
15332400-8 

Κοµπόστα µήλου 500 γρ από φρούτα αρίστης ποιότητας  µε 
ηµεροµηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.193 

Κονσέρβα 
ροδάκινου(κοµπόστα-
συσκ/σία 500 γρ.) 
15332400-8 

Κοµπόστα ροδάκινο 500 γρ από φρούτα αρίστης ποιότητας  
µε ηµεροµηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 



 

11.194 

Κύβοι 
ντοµάτας(συσκ/σία 
12 τεµ.) 
15891900-9 

Κύβοι ντοµάτας -να πληροί  τους όρους του  Κώδικα 
Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

11.195 Τοµατοπολτός 
(συσκ/σία 410 γρ.) 
15331425-2 

Τοµατοπολτός µαγειρικής αρίστης ποιότητας 410 γρ. καθαρή 
πολτοποιηµένη φυσική τοµάτα σε στραγγισµένη κατάλληλη 
συσκευασία. Εξωτερικά σ’ αυτή να αναγράφονται συστατικά 
– προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 
1 έτους εκτός ψυγείου   

11.196 

Τοµατοχυµός 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15322100-2 

Τοµατοχυµός συµπυκνωµένος σε χάρτινη συσκευασία 500 
γρ.,  

11.197 

Ξύδι (συσκ/σία 350 
ml) 
15871110-8 

Ξύδι 350 ml 6 βαθµών τυποποιηµένο σε κατάλληλο 
πλαστικό µπουκάλι µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους  

11.198 
Μέλι 
15831600-8 

Μέλι θυµαρίσιο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία σε 
συσκευασία 1 κιλού 

11.199 Ρύζι τύπου Καρολίνα 
03211000-3 

Ρύζι τύπου Καρολίνα  άριστης ποιότητας Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

11.200 
Σιµιγδάλι ψιλό 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15625000-5 

Σιµιγδάλι ψιλό 500 γρ Τυποποιηµένο και συσκευασµένο µε 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1έτους 

11.201 
Σιµιγδάλι χοντρό 
(συσκ/σία 500 γρ.) 
15625000-5 

 Σιµιγδάλι χοντρό 500 γρ Τυποποιηµένο και συσκευασµένο 
µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1έτους 

11.202 

Κακάο (συσκ/σία 150 
γρ.) 
15841000-5 

 Κακάο Σκόνη άριστης ποιότητας τυποποιηµένη και 
συσκευασµένη µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1έτους 

11.203 
Κουβερτούρα 
15842100-3 

 Σοκολάτα κουβερτούρα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη 
σε  κατάλληλη συσκευασία .  Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η  προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6  µηνών εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης 

11.204 

Κύµινο (συσκ/σία 
150 γρ.) 
15872200-3 

 Κύµινο 150γρ τυποποιηµένο και συσκευασµένο µε 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1έτους 

11.205 

Κανέλα (συσκ/σία 15 
γρ.) 
15872200-3 

 Κανέλα 150γρ τυποποιηµένη και συσκευασµένη µε 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.206 

∆άφνη (συσκ/σία 15 
γρ.) 
15872200-3 

 ∆άφνη τυποποιηµένη 15 ΓΡΑΜΜ. 

11.207 

Γαρύφαλλο 
(συσκ/σία 50 γρ.) 
15872200-3 

 Γαρίφαλο 50γρ τυποποιηµένο και συσκευασµένο µε  
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.208 

Σαρδέλες (συσκ/σία 
100 γρ. σε φυτικό 
λάδι) 
15241000-9 

Σαρδέλες υψηλής ποιότητας σε κονσέρβα 100 ΓΡΑΜΜ.  Σε 
φυσικό λάδι µε ηµεροµηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.209 
Φουντούκια-ψίχα 
03222000-3 

Φουντούκια σε αεροστεγή συσκευασία µε ηµεροµηνία  
λήξης τουλάχιστον 1 έτους 



 

11.210 
Καρυδόψιχα 
03222000-3 

Καρυδόψιχα σε αεροστεγή συσκευασία µε ηµεροµηνία  
λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.211 
Αµυγδαλόψιχα 
03222000-3 

Αµυγδαλόψιχα σε αεροστεγή συσκευασία µε ηµεροµηνία  
λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.212 

Σκεύασµα  προς 
επάλειψη πραλίνας 
φουντουκιού 
(συσκ/σία 400 γρ.) 
15842200-4 

Σκεύασµα  προς επάλειψη πραλίνας φουντουκιού 400γρ 
τυποποιηµένη και συσκευασµένη µε ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1έτους. 

11.213 

Μπισκότα τύπου πτι-
µπερ ή ισοδύναµου 
(συσκ/σία 225 γρ.) 
15821200-1 

Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225 γρ ή ισοδύναµου 
τυποποιηµένα και συσκευασµένα µε ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µηνών 

11.214 

Φρυγανιές (συσκ/σία 
420γρ.- 4 τεµ.) 
15821110-3 

Φρυγανιές 420γρ. Σε συσκευασία 4 τεµαχίων τυποποιηµένες 
και  συσκευασµένες µε ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους 

11.215 
Άνθος αραβοσίτου 
(κρέµα στιγµής )  
15612000-1 

Άνθος Αραβοσίτου σε κατάλληλη συσκευασία.  Εξωτερικά 
σ' αυτή να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.216 

Ζάχαρη άχνη 
(συσκ.500  γρ.) 
15831000-2 

Λευκή σε µορφή σκόνης σε συσκευασία  κατάλληλη για το 
προϊόν,  µε  ηµεροµηνία λήξης του θα απέχει 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

11.217 
Μανιτάρια κονσέρβα 
(συσκ/σία 800 γρ.) 
15897200-4 

Μανιτάρια κονσερβοποιηµένα αρίστης ποιότητας Εξωτερικά  
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.218 
Σουσάµι 
15851100-9 

Σουσάµι φυσικό αρίστης ποιότητας  απαλλαγµένο από ξένες 
ύλες 

11.219 
Σφολιάτα (συσκ/σία 
500 γρ.) 
15612500-6 

ΣΦΟΛΙΑΤΑ 500 ΓΡΑΜ., τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η  προέλευση, τα 
συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική µαργαρίνη, αλάτι, νερό ) 
 

11.220 

Φύλλο Κρούστας 
(συσκ. 450-500 γρ.) 
15612500-6 

Φύλλο κρούστας αρίστης ποιότητας 500 γραµµ., 
τυποποιηµένο  
σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η  
προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική µαργαρίνη, 
αλάτι,  
νερό ) 

11.221 
Βραστό ζαµπόν 
15131400-9 

 ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις 

11.222 
Ζαµπόν 
15131400-9 

 ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.223 
Καπνιστό Χοιρινό 
15131400-9 

 Καπνιστό χοιρινό : σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις. 

11.224 
Λουκάνικα Μυκόνου 
15131400-9 

 Λουκάνικα Μυκόνου : σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις. 

11.225 
Μορταδέλα 
15131400-9 

 Μορταδέλα: σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.226 
Μπέικον 
15131400-9 

 Μπέικον: σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.227 
Πάριζα 
15131400-9 

 Πάριζα: σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 



 

11.228 
Σαλάµι Αέρος 
15131400-9 

 Σαλάµι αέρος: σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.229 

Σαλάµι βραστό 330 
γρ. 
15131400-9 

Σαλάµι βραστό: σύµφωνα µε τις υγειονοµικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.230 
Μαγειρική σόδα 
(NaHCO3) 200 γρ. 
15899000-6 

Μαγειρική σόδα σε συσκ. 200 ΓΡΑΜΜ. Να πληροί  όρους 
του  Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις 

11.231 

Brandy (φιάλη 700 
ml) 
15911000-7 

 BRANDY σε γυάλινο µπουκάλι 700ml   

11.232 

Κονιάκ (φιάλη 700 
ml) 
 
15911000-7 

Κονιάκ σε γυάλινο µπουκάλι 700ml   

11.233 

Λικέρ (φιάλη 700 ml) 
 
15911200-9 

 Λικέρ σε γυάλινο µπουκάλι 700ml   

11.234 

Μπύρα (συσκ/σία 
330 mlx 6 κουτιά) 
 
15961000-2 

 Μπύρα σε µεταλλικό κουτί 330 ML Χ 6 

11.235 

Κρασί  (φιάλη 750 
ml) 
 
15931200-5 

 Κρασί σε γυάλινο µπουκάλι 750ml   

11.236 

Βανίλιες σκόνη (5 
γρ.) 
 
15872200-3 

Βανίλια αρωµατική σκόνη Βανίλιες για άρωµα σε 
συσκευασία-σετ 5 τεµαχίων 

 
 

 

Ο Συντάκτης 
 
 

Μακαρώνας Εµµανουήλ  
 

 
Ο Προϊστάµενος 

 
 

Τζανιδάκης Βασίλειος  

 
Η ∆ιευθύντρια 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 

∆ηµητράκη Μαρία  


