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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 

¨Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 629.982,71 €  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ: 

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 Διατάξεις. 

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 είδη της προμήθειας κατατάσσονται στις παρακάτω έντεκα  

(1-11) ομάδες ως ακολούθως: 
 

 

ΟΜΑΔΑ 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.Δ 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.Δ 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 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /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) 

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 
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1.2: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ( Δ/νση 

Κοινωνικής Ανάπτυξης –  Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους οικονομικά 

αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.7 

Κοτόπουλο (ολόκληρο 

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. 

1.8 

Κρέας Χοιρινό (νωπό 

από μπούτι α/ο, α/δ) 

15113000-3 

Νωπό κρέας χοιρινό αρίστης ποιότητας άνευ οστών , άνευ 

δέρματος από μπούτι, συσκευασμένο και τεμαχισμένο 

κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 

επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. Το χοιρινό θα 

πρέπει να είναι τεμαχισμένο σε μερίδες των 300γρ. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 1.3: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την Σχολική Επιτροπή  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.9 

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 

1.10 

Πανσέτα (με οστό) 

15113000-3 

Πανσέτα με κόκκαλο αρίστης ποιότητας με αναγραφόμενη 

εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και 

προέλευση. 

1.11 

Μπριζόλες Χοιρινές 

(νωπές μ/ο, α/δ) 

15113000-3 

Μπριζόλα χοιρινή από σπάλα με κόκαλο άνευ δέρματος, 

αρίστης ποιότητας ,με αναγραφόμενη εξωτερικά της 

συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

1.12 

Μπριζόλες 

Μοσχαρίσιες (νωπές 

από σπάλα)  

15111200-1 

Μπριζόλα μοσχαρίσια  από σπάλα,  αρίστης ποιότητας, με 

αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 

ημερομηνία λήξης και προέλευσης 

1.13 

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 

). 

1.14 

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 

). 

1.15 

Κρέας 

Μοσχαρίσιο(α/ο από 

Νωπό κρέας μοσχαρίσιο αρίστης ποιότητας άνευ οστών από 

σπάλα, χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο 



 

σπάλα) 

15111200-1 

κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 

επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

1.16 

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. 

1.17 

Κρέας Χοιρινό (νωπό 

από μπούτι α/ο, α/δ) 

15113000-3 

Νωπό κρέας χοιρινό αρίστης ποιότητας άνευ οστών, άνευ 

δέρματος από μπούτι, χωρίς λίπος συσκευασμένο και 

τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της 

συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

1.18 

Κρέας Μπουκιές 

Χοιρινό (άνευ οστών) 

15113000-3 

Χοιρινό Κρέας  σε μπουκιές άριστης ποιότητας άνευ οστών 

και δέρματος τεμαχισμένο κατάλληλα χωρίς  λίπος, με 

αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 

ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

1.19 

Κοτόπουλο κιμάς 

(νωπός) 

15112130-6 

Κιμάς κοτόπουλου νωπός, αλεσμένος κατάλληλα με 

αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 

ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

 

ΟΜΑΔΑ 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.  

Η συσκευασία του προϊόντος να µην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει ευανάγνωστες τις 

παρακάτω ενδείξεις: 

α) την ονομασία πώλησης συμπληρωμένη µε την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή 

«υπερκατεψυγµένα»  

β) την ημερομηνίας αλίευσης, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους  

γ) τον κωδικό αριθμό (Κ.Α.) E.E. της εγκατάστασης παραγωγής,  

 δ) να αναγράφεται σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη µετά την απόψυξη».---

- Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 

- Το ποσοστό  επίπαγου θα είναι έως 15%.  

-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 -18ºC, 

καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα.  

-Τα κατεψυγμένα ψάρια κατά την παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και 

Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές διατάξεις) και 

τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2.1 : Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών  ιχθυοπωλείου για τον 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1 

Πέρκα Φιλέτο 

15221000-3 

Α΄ ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύμφωνα με τις 

αγορανομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στα τμήματα στην 

ορισμένη από τις κείμενες διατάξεις θερμοκρασία κατάψυξης. 

Τα φιλέτα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη 

κομμάτια  και απαλλαγμένα από κόκαλα ,λέπια και πτερύγια. 
σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 κιλού όπως διατίθενται στην 

ευρεία αγορά.  
2.2 Βακαλάος ακέφαλος ΦΙΛΕΤΟ: Α΄ ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και 



 

15221000-3 

 

σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στα 

τμήματα στην ορισμένη από τις κείμενες διατάξεις 

θερμοκρασία κατάψυξης. Τα φιλέτα θα πρέπει να είναι όσο 

το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια  και απαλλαγμένα από 

κόκαλα ,λέπια και πτερύγια. Σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 

κιλού όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά. 
 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 :Κατεψυγμένα λαχανικά 

CPV: 15331170-9 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3.1 : Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /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 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. 
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3.3: Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών  για την Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.3 

Μπάμιες 
15331170-9 

Μπάμιες φρεσκοκατεψυγμένες αρίστης ποιότητας, Νο1 

καθαρισμένες και απαλλαγμένες από ακαθαρσίες και ξένα 

σώματα, τυποποιημένες σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 

βάρους 1 κιλού 

3.4 

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 

3.5 

Φασολάκια 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 

3.6 

Καρότα 
15331170-9 

Καρότα φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητας, μεσαίου 

μεγέθους, καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και 

ξένα σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία βάρους 1 κιλού 

3.7 

Κουνουπίδι 
15331170-9 

Κουνουπίδι φρεσκοκατεψυγμένο αρίστης ποιότητας, 

καθαρισμένο και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και ξένα 

σώματα, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 

βάρους 1 κιλού 
 



 

ΟΜΑΔΑ 4 : Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά)  

CPV: 03222000-3, 03212100-1, 03221113-1, 03221200-8, 03222210-8, 03222000-3, 

03212100-1, 03222220-1, 03222320-2, 03222240-7, 03222111-4, 03222341-5, 

03222118-3, 03222333-6, 03221200-8 

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 Διατάξεις. 

-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 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /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 

Νεκταρίνια 

03222000-3 

Νεκταρίνια – φρέσκα , αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά, 

μετρίου μεγέθους.. 

4.22 

Κλιμεντίνια 

03222000-3 

Κλημεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά χωρίς 

σπόρους, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους 

4.23 

Σκόρδα 

03221200-8 

 

Σκόρδα  μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας. 

4.24 

Μελιτζάνες 

03221200-8 

Μελιτζάνες αρίστης ποιότητας μετρίου μεγέθους. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  4.2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.25 

Τομάτες 

03221200-8 
Τομάτες φρέσκες άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.26 

Αγγούρια 

03221200-8 Αγγούρια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.27 

Κρεμμύδια ξερά 

03221200-8 Κρεμμυδάκια Ξερά άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.28 

Καρότα 

03221200-8 Καρότα φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.29 

Πατάτες 

03212100-1 Πατάτες άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.30 

Κολοκύθια 

03221200-8 Κολοκυθάκια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.31 

Σπανάκι 

03221200-8 Σπανάκι φρέσκο άριστης ποιότητας 

4.32 

Σκόρδα 

03221200-8 Σκόρδα  άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.33 

Μαϊντανός  (ματσάκι) 

03221200-8 Μαϊντανός φρέσκος  άριστης ποιότητας 

4.34 

Άνηθος  (ματσάκι) 

03221200-8 Άνηθος φρέσκος άριστης ποιότητας 

4.35 

Πιπεριές πράσινες 

03221200-8 
Πιπεριές Πράσινες φρέσκιες άριστης ποιότητας μεσαίου 

μεγέθους 

4.36 

Μελιτζάνες 

03221200-8 Μελιτζάνες φρέσκιες άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.37 

Πορτοκάλια 

03222220-1 Πορτοκάλια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 



 

4.38 

Μήλα κόκκινα 

03222320-2 Μήλα φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.39 

Ξινόμηλα 

03222320-2 Ξινόμηλα φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.40 

Μανταρίνια 

03222240-7 Μανταρίνια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.41 

Φράουλες 

03222000-3 Φράουλες φρέσκιες άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.42 

Μπανάνες 

03222111-4 Μπανάνες άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.43 

Σταφύλια 

03222341-5 Σταφύλια φρέσκα άριστης ποιότητας 

4.44 

Αχλάδια 

03222320-2 Αχλάδια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.45 

Κυδώνια 

03222320-2 Κυδώνια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.46 

Ακτινίδια 

03222118-3 Ακτινίδια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.47 

 Κεράσια 

03222333-6 Κεράσια φρέσκα άριστης ποιότητας 

4.48 

Λεμόνια 

03222210-8 Λεμόνια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

4.49 

Σέλινο 

03221200-8 Σέλινο άριστης ποιότητας 

4.50 

Μαρούλι 

03221200-8 Μαρούλι φρέσκο,  άριστης ποιότητας 

4.51 

Ρόκα 

03221200-8 Ρόκα φρέσκια άριστης ποιότητας 

4.52 

Λόλα ( Πράσινη - 

Κόκκινη) 

03221200-8 Λόλα πράσινη ή κόκκινη, φρέσκια άριστης ποιότητας 

4.53 

Τοματίνια 

03221200-8  Τοματίνια , φρέσκα άριστης ποιότητας 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 : Ελαιόλαδο 

 

CPV: 15411110-6 

Γενικά: -Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία « 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 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /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 12 μηνών εκτός ψυγείου, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης . 
 

 



 

 

ΤΜΗΜΑ 5.2: Προμήθεια ελαιόλαδου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.2 

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 12 μηνών εκτός ψυγείου, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης . 
 

 

ΤΜΗΜΑ 5.3: Προμήθεια ελαιόλαδου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης - Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ /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 Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.4 
Ελαιόλαδο (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 12 μηνών εκτός ψυγείου, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης . 

 
 

ΟΜΑΔΑ 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 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /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. 
 

 

 

  
ΟΜΑΔΑ 7 :Γαλακτοκομικά προϊόντα 

CPV: 15542300-2, 15541000-2, 15551300-8, 15543300-9, 15542200-1, 15511000-3, 

15511700-0, 15511210-8,15511100-4, 15512000-0, 15512900-9, 1554330-9, 

15543400-0 
 

 

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ /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) 

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  .  

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 την Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Ηρακλείου  

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

7.6 
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.  

 

 



 

ΤΜΗΜΑ 7.3: Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για την Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

7.7 

Γιαούρτι (συσκευασία 

200 γρ) 

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 

7.8 

Γιαούρτι παραδοσιακό 

1 κιλού 

15551300-8 
Γιαούρτι παραδοσιακό και να προέρχεται από αγνό γάλα 

πρόβειο ή γάλα αγελαδινό, σε συσκευασία 1 κιλού 

7.9 

Γιαούρτι στραγγιστό 

15551300-8 

Γιαούρτι στραγγιστό που να προέρχεται από αγνό γάλα πρόβειο 

ή γάλα αγελαδινό, σε συσκευασία 1 κιλού 

7.10 

Γάλα μακράς διάρκειας 

(συσκευασία 1 λίτρο) 

15511000-3 

 

 Γάλα Μακράς Διαρκείας από νωπό γάλα, άριστης ποιότητας σε 

χάρτινη συσκευασία 1 lt µε αναγραφόμενη την  ημερομηνία  

παραγωγής και λήξης 

7.11 

Γάλα Νωπό 

(συσκευασία 1 λίτρο) 

15511000-3 
Γάλα φρέσκο άριστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία 1 lt µε 

αναγραφόμενη την ημερομηνία παραγωγής και λήξης  

7.12 

Γάλα Σκόνη 

15511700-0 
 Γάλα σε σκόνη άριστης ποιότητας με αναγραφόμενη 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

7.13 

Γάλα UHT 

(συσκευασία 1 λίτρο) 

15511000-3 

Γάλα Μακράς Διαρκείας από νωπό γάλα, το οποίο έχει υποστεί 

θερμική επεξεργασία  άριστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία 

1 lt µε αναγραφόμενη την  ημερομηνία  παραγωγής και λήξης 

7.14 

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 

7.15 

Κρέμα 

γάλακτος(συσκευασία 

500 ML) 

15512000-0 
 Κρέμα γάλακτος αρίστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία µε 

αναγραφόμενη την ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

7.16 

Σαντιγί (συσκ/σία 250 

γρ.) 

15512900-9 
 Σαντιγί γάλακτος αρίστης ποιότητας σε συσκευασία 250 γρ. µε 

αναγραφόμενη την ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

7.17 

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. 

7.18 

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. 

7.19 

Τυρί παρμεζάνα 

τριμμένη 

15543400-0 

Τυρί παρμεζάνα {ΠΟΠ} τριμμένο αρίστης ποιότητάς και 

κατάλληλης ωρίμανσης. Συσκευασμένο κατάλληλα. 

 

 

 

 

 



 

ΟΜΑΔΑ 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 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
Α/Α ΕΙΔΟΣ /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 12 μηνών εκτός 

ψυγείου. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 8.2: Προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ) για ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Υπηρεσίες Δήμου Ηρακλείου – Γάλα δικαιούχων εργαζομένων στο Δήμο 

Ηρακλείου ως μέσο ατομικής προστασίας) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.2 

Γάλα πλήρες 

συμπυκνωμένο 

(εβαπορέ)  συσκ/σία 

410 γρ 
15511600-9 

Γάλα αγελαδινό 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.  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 1 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 Δήμου Ηρακλείου» 

 

 

ΤΜΗΜΑ 8.3 : Προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ) για τον ΔΗΜΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.3 

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. 

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 

ανασύστασης ή αραίωσης. 

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης 

(τουλάχιστον 1 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. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 8.4 : Προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ) για τον ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.4 

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.  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 1 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. 
 

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. 

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 

ανασύστασης ή αραίωσης. 

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης 

(τουλάχιστον 1 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. 
 

8.6 

Γάλα πλήρες 

συμπυκνωμένο 

(εβαπορέ) 2ης βρεφικής 

ηλικίας συσκ/σία 400 

γρ 
15511600-9 

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., 

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 βρέφη. 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  8.5: Προμήθεια  συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ)  για την Δημοτική 

Κοινωφελή Επιχείρηση Ηρακλείου 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.7 

Γάλα πλήρες 

συμπυκνωμένο 

(εβαπορέ) συσκ/σία 

410 γρ. 
15511600-9 

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 

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 12 μηνών εκτός 

ψυγείου. 
 

ΤΜΗΜΑ 8.6 : Προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ) για την Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.8 

Γάλα πλήρες 

συμπυκνωμένο 

(εβαπορέ) συσκ/σία 

410 γρ. 
15511600-9 

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 

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 12 μηνών εκτός 

ψυγείου. 

8.9 

Γάλα (εβαπορέ) 

ζαχαρούχο συσκ/σία 

410 γρ. 
15511600-9 

Γάλα εβαπορέ ζαχαρούχο σε συσκ/σία 410 γρ.  αγελαδινό 

άριστης ποιότητας, συμπυκνωμένο σε παχύρρευστη μορφή (όχι 

σκόνη), με την αφαίρεση του νερού μόνο, απαλλαγμένο από 

οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή η βλαβερή ουσία και να έχει 

υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση. Εξωτερικά της 

συσκευασίας θα αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών εκτός 

ψυγείου. 
 

 

ΟΜΑΔΑ 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 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /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 12 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 ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση 

Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ /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 Yπουργείο, η προέλευση και η 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 12 μηνών εκτός ψυγείου. 

 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 9.3 :Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού  για την Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Ηρακλείου 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.3 
Φιάλη νερό 1 ½ 

λίτρα 

15981100-9 

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 12 μηνών εκτός ψυγείου. 
 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 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 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /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 10.3: Προμήθεια χυμών - αναψυκτικών για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(Δ/νση 

Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.2 

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. 

10.3 

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 Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Ηρακλείου 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.4 

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 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.5 

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. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου. 
 
  

10.6 

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. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου. 
 

 

ΟΜΑΔΑ 11:Είδη  παντοπωλείου 

 

CPV: 15899000-6,15872400-5,15612000-1,15412200-1,15831000-2,15332290-3,15331423-

8,15613310-4,15821110-3,15821200-1,15871110-8,15833000-6,15332400-8,15865000-

9,15872200-3,15861000-1,15842200-4,15841000-5,15331425-2,15612500-6,15332240-

8,31411000-0,15851100-9,15831600-8,03211000-3,03212220-8,15625000-5,03142500-

3,15897200-4,15331462-3,15331464-7,15821150-5,15884000-8,15882000-4,03111500-

7,39222120-1,39222110-8,33772000-2,15621000-7,15411100-3,15431100-9,15530000-

2,15871250-1,15872100-2,15872300-4,15898000-9,15800000-6,03222400-7,15891900-

9,15322100-2,15842100-3,15241000-9,03222000-3,15131400-9,24911000-3,15892400-

1,15892000-7,15911000-7,15911200-9,15961000-2,15931200-5,03211100-4,03211400-

7,03211200-5,03211500-8,03211600-9,03111100-3 

 

ΤΜΗΜΑ 11.1 : Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.1 

Σόδα μαγειρική 

(συσκ/σία 1/2 

κιλού) 

15899000-6 

Σόδα μαγειρική σε φακελάκι 1/2 κιλό 

11.2 
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 ημερομηνία. λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους 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 
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. 

11.5 
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. 

11.6 
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. 

11.7 
Τοματάκια  

(συσκ/σία 400 γρ) 

15331423-8 

Tοματάκι 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. 

11.8 
Δημητριακά  

(συσκ/σία 500 γρ.) 

15613310-4 

Δημητριακά (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,. 

11.9 

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. 

11.10 
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. 

11.11 

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 

11.12 
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. 

11.13 
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. 

11.14 

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 

11.15 
Μπέικινπάουντερ 

(20 γρ) 

15899000-6 

Μπέικινπάουντερ αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 

κατάλληλη συσκευασία 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. 

11.16 
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. 

11.17 
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. 

11.18 
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. 

11.19 

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. 

11.20 
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. 

11.21 
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. 

11.22 
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  

11.23 
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. 

11.24 

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 

11.25 

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. 

11.26 

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. 

11.27 
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. 

11.28 
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. 

11.29 

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 

11.30 
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 ) 

11.31 
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. 

11.32 
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. 

11.33 

Βανίλια σκόνη 

(συσκ/σία 5X1,5 

γρ.) 

15872200-3 

Βανίλιες άρωμα [5Χ1,5 γραμμάρια] για γλυκά. 

11.34 

Μπαταρίες 

αλκαλικές ΑΑΑ 

(Τετράδα ) 

31411000-0 

Αλκαλικές μπαταρίες 3Α σε συσκευασία των τεσσάρων. 

11.35 
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.  

11.36 
Φαρίνα (συσκ/σία 

500 γρ) 

15612000-1 

Φαρίνα, 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. 

11.37 
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. 

11.38 
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. 

11.39 
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. 

11.40 
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 . 

11.41 
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. 

11.42 
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. 

11.43 
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. 

11.44 
Σιμιγδάλι 

(συσκ/σία 500 γρ.) 

15625000-5 

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 

11.45 
Αυγό  

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. 

11.46 
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. 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 11.2:Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση 

Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.47 

Αλάτι ψιλό (συσκευασία 
500 γρ.) 
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 

συσκευασία, καθα ρού βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 

11.48 

Φρυγανιές (συσκ/σία 
500 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. 

11.49 

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 

11.50 

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

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη 

αεροστεγή συσκευασία, βάρους 200 γραμμαρίων. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

εκτός ψυγείου 

11.51 

Μαρμελάδα φράουλα 
(συσκευασία 370- 400 
γρ) 
15332290-3 

Μαρμελάδα με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 370- 400 

γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου , αποδεδειγμένα 

ευρείας κατανάλωσης. 

11.52 

Μαρμελάδα ροδάκινο 
(συσκευασία 370- 400 
γρ) 
15332290-3 

Μαρμελάδα με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 370- 400 

γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου , αποδεδειγμένα 

ευρείας κατανάλωσης 

11.53 

ΤΣΑΪ μαύρο κουτί 
(συσκ/σία 10 φάκελα x 

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία των 10 
φακέλων x 1,5 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 



 

1 
5 γρ) 
15865000-9 

αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

11.54 

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

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 

συσκευασία, βάρους 125 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11.55 

Δημητριακά  (συσκ/σία 
375 γρ.) 
15613310-4 

Δημητριακά (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,. 

11.56 

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. 

11.57 

Κονσέρβα καλαμάρι σε 
φυσικό χυμό ( συσκ/σία 
370 γρ) 
15897200-4 

Κονσέρβα καλαμάρι σε φυσικό χυμό ( συσκ/σία 370 γρ). 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 12 μηνών εκτός ψυγείου,. 
 

11.58 

Κονσέρβα Αρακάς 
(συσκ/σια 400 γρ.) 
15331462-3 

Κονσέρβα Αρακάς (συσκ/σια 400 γρ.). Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών 

εκτός ψυγείου,. 
 

11.59 

Κονσέρβα φασόλια 
κόκκινα (συσκ/σία 400 
γρ.) 
15331464-7 

Κονσέρβα φασόλια κόκκινα (συσκ/σία 400 γρ.). Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 

12 μηνών εκτός ψυγείου. 
 

11.60 

Άνθος Αραβοσίτου 
Βανίλια (φακελάκι 43 
γρ) 
15612000-1 

Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και 

τυποποιημένο κατάλληλα σε φακελάκι καθαρού βάρους 43 

γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται 

τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11.61 

Μπισκότα τύπου 
"Μιράντα" (συσκ/σία 
250 γρ.) 
15821200-1 

Μπισκότα τύπου "Μιράντα" 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. 

11.62 

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

Μπισκότα τύπου πτι μπερ ,αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 

225 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. 

11.63 

Baking Powder (συσκ/ια 
20 γρ) 
15899000-6 

Μπέικινπάουντερ αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 

κατάλληλη συσκευασία 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. 

11.64 

Παξιμάδι σταρένιο 
(συσκευασία 600 γρ) 
15821150-5 

Παξιμάδι σταρένιο σε συσκευασία 600γρ. εξωτερικά της 

οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 

11.65 

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 

11.66 

Φυτικό μαγειρικό λίπος 
( συσκευασία 400 γρ) 
15412200-1 

Φυτικό μαγειρικό λίπος αρίστης ποιότητας σε κατάλληλη 

συσκευασία 400 γρ- Να πληροί τους όρους του  Κώδικα 

Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

11.67 

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. 

11.68 

Κρέμα βρεφική φαρίν 
λακτέ (συσκευασία 300 
γρ.)  
15884000-8 

Κρέμα βρεφική φαρίν λακτέ  σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία 300 γρ. Να πληροί τους όρους του  Κώδικα 

Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις για τις βρεφικές τροφές. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 11.3: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση 

Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.69 

Τσάι (συσκ/σια 50) 

15865000-9 

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία των 50 γρ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

11.70 

Χαμομήλι 

(συσκ/σια  30 γρ.) 

15865000-9 

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία των 30 γρ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

11.71 

Φασκόμηλο  

(συσκ/σια 50 γρ). 

15865000-9 

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία των  50 γρ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  



 

11.72 

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. 

11.73 

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. 

11.74 

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. 

11.75 

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. 

11.76 

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. 

11.77 

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. 

11.78 

Κανέλα σκόνη 

(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. 
 

11.79 

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. 

11.80 

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.   
 

11.81 

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. 

11.82 

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. 



 

11.83 

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. 

11.84 

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. 

11.85 

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. 

11.86 

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. 
 

11.87 

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. 

11.88 

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. 

11.89 

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. 

11.90 

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. 

11.91 

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. 

11.92 

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. 

11.93 

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. 

 

ΤΜΗΜΑ 11.4: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Ηρακλείου 
Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.94 

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.  

11.95 

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.  

11.96 

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.  

11.97 

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.  

11.98 

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  

11.99 

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.  

11.100 

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.  

11.101 

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.  

11.102 

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.  

11.103 

Κακάο σκόνη  

(συσκ/σία 125 γρ.)  
Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 

κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γρ. Εξωτερικά 



 

15841000-5 της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

11.104 

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.  

11.105 

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. 

11.106 

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.  

11.107 

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.  

11.108 

Αυγό 

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.  

11.109 

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.  
 

 

ΤΜΗΜΑ 11.5:Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11.110 

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  

11.111 

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  

11.112 

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  



 

11.113 

Mαργαρίνη( κουτί 

250 γρ.) 

15412200-1 
 Φυτικά λιπαρά (μαργαρίνη) σκαφάκι 250 γρ 

11.114 

Βούτυρο (γάλακτος) 

15412100-0 

 Βούτυρο γάλακτος αρίστης ποιότητας- Να πληροί τους 

όρους του  Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

11.115 

Φυτικό μαγειρικό 

λίπος 

15412200-1 

Φυτικό μαγειρικό λίπος αρίστης ποιότητας- Να πληροί τους 

όρους του  Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

11.116 

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 

Διατάξεις.  

11.117 

Αλάτι ψιλό  

(πλαστικό 400 γρ.) 

15872400-5 
Αλάτι  μαγειρικό ψιλό υψηλής καθαρότητας   

11.118 

Αλάτι χοντρόκοκκο 

15872400-5 
Χονδρόκοκκο  μαγειρικό αλάτι υψηλής καθαρότητας  

11.119 

Πιπέρι (συσκ/σία 100 

γρ.) 

15872200-3 

Πιπέρι 100 γρ τυποποιημένο και συσκευασμένο με 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους  

11.120 

Ρίγανη (συσκ/σία 150 

γρ.) 

15872200-3 

 Ρίγανη 150 γρ τυποποιημένη και συσκευασμένη με  

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.121 

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  

11.122 

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. 
 

11.123 

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 Διατάξεις. 

11.124 

Αποφλοιωμένα 

ντοματάκια 

(συσκ/σία 400 ml) 

15331423-8 

 Ντοματάκια αποφλοιωμένα σε κονσέρβα μέσα σε χυμό 

ντομάτας  

11.125 

Ελιές καλαμών 

 

03222400-7 

 Ελιές Καλαμών άριστης ποιότητας  

11.126 

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   

11.127 

Κονσέρβα αχλαδιού 

(κομπόστα - συσκ/σία 

500 γρ.) 

15332400-8 

Κομπόστα αχλαδιού 500 γρ από φρούτα αρίστης ποιότητας   

με ημερομηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους 



 

11.128 

Κονσέρβα 

βερίκοκου(κομπόστα  

- συσκ/σία 500 γρ.) 

15332400-8 

Κομπόστα βερίκοκου 500 γρ από φρούτα αρίστης ποιότητας   

με ημερομηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
  

11.129 

Κονσέρβα 

μήλου(κομπόστα - 

συσκ/σία 500 γρ.) 

15332400-8 

Κομπόστα μήλου 500 γρ από φρούτα αρίστης ποιότητας  με 

ημερομηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.130 

Κονσέρβα 

ροδάκινου(κομπόστα-

συσκ/σία 500 γρ.) 

15332400-8 

Κομπόστα ροδάκινο 500 γρ από φρούτα αρίστης ποιότητας  

με ημερομηνία  λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

11.131 

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 Διατάξεις.  

11.132 

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   

11.133 

Τοματοχυμός 

(συσκ/σία 500 γρ.) 

15322100-2 

Τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε χάρτινη συσκευασία 500 

γρ.,  

11.134 

Ξύδι (συσκ/σία 350 

ml) 

15871110-8 

Ξύδι 350 ml 6 βαθμών τυποποιημένο σε κατάλληλο 

πλαστικό μπουκάλι με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους  

11.135 

Κακάο (συσκ/σία 150 

γρ.) 

15841000-5 

 Κακάο Σκόνη άριστης ποιότητας τυποποιημένη και 

συσκευασμένη με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1έτους 

11.136 

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 

11.137 

Κύμινο (συσκ/σία 

150 γρ.) 

15872200-3 

 Κύμινο 150γρ τυποποιημένο και συσκευασμένο με 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1έτους 

11.138 

Κανέλα (συσκ/σία 15 

γρ.) 

15872200-3 

 Κανέλα 150γρ τυποποιημένη και συσκευασμένη με 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.139 

Δάφνη (συσκ/σία 15 

γρ.) 

15872200-3 
 Δάφνη τυποποιημένη 15 ΓΡΑΜΜ. 

11.140 

Γαρύφαλλο 

(συσκ/σία 50 γρ.) 

15872200-3 

 Γαρίφαλο 50γρ τυποποιημένο και συσκευασμένο με  

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.141 

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 

11.142 

Φουντούκια-ψίχα 

03222000-3 
Φουντούκια σε αεροστεγή συσκευασία με ημερομηνία  

λήξης τουλάχιστον 1 έτους 



 

11.143 

Καρυδόψιχα 

03222000-3 
Καρυδόψιχα σε αεροστεγή συσκευασία με ημερομηνία  

λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.144 

Αμυγδαλόψιχα 

03222000-3 
Αμυγδαλόψιχα σε αεροστεγή συσκευασία με ημερομηνία  

λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

11.145 

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. 

11.146 

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 

11.147 

Φρυγανιές (συσκ/σία 

420γρ.- 4 τεμ.) 

15821110-3 

Φρυγανιές 420γρ. Σε συσκευασία 4 τεμαχίων τυποποιημένες 

και  συσκευασμένες με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

11.148 

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 

11.149 

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. 

11.150 

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 

11.151 

Σουσάμι 

 
Σουσάμι φυσικό αρίστης ποιότητας  απαλλαγμένο από ξένες 

ύλες 

11.152 

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 ) 
 

11.153 

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 ) 

11.154 

Βραστό ζαμπόν 

15131400-9 
 ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις 

11.155 

Ζαμπόν 

15131400-9 
 ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.156 

Καπνιστό Χοιρινό 

15131400-9 
 Καπνιστό χοιρινό : σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις. 

11.157 

Λουκάνικα Μυκόνου 

15131400-9 
 Λουκάνικα Μυκόνου : σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις. 

11.158 

Μορταδέλα 

15131400-9 
 Μορταδέλα: σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.159 

Μπέικον 

15131400-9 
 Μπέικον: σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.160 

Πάριζα 

15131400-9 
 Πάριζα: σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 



 

11.161 

Σαλάμι Αέρος 

15131400-9 
 Σαλάμι αέρος: σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.162 

Σαλάμι βραστό ( 

συσκευασία 330 γρ.) 

15131400-9 
Σαλάμι βραστό: σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.163 

Λουκάνικα χωριάτικα 

15131400-9 

Λουκάνικα χωριάτικα σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.164 

Ζελατίνη ( συσκ. 20 

γρ.) 

24911000-3 

Ζελατίνη σε συσκευασία 20 γρ. σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.165 

Πηκτίνη ( συσκ. 50 

γρ.) 

15892400-1 

Πηκτίνη σε συσκευασία 50 γρ  σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.166 

Μαγιά Φούρνου 

15892000-7 

Μαγιά Φούρνου  σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

11.167 

Μαγιά Μπύρας 

(συσκ/σία 100 γρ.) 

15892000-7 

Μαγιά Μπύρας : σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις 

11.168 

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 Διατάξεις 

11.169 

Brandy (φιάλη 700 

ml) 

15911000-7 
 BRANDY σε γυάλινο μπουκάλι 700ml   

11.170 

Κονιάκ (φιάλη 700 

ml) 
 

15911000-7 

Κονιάκ σε γυάλινο μπουκάλι 700ml   

11.171 

Λικέρ (φιάλη 700 ml) 

 

15911200-9 

 Λικέρ σε γυάλινο μπουκάλι 700ml   

11.172 

Μπύρα (συσκ/σία 

330 mlx 6 κουτιά) 

 

15961000-2 

 Μπύρα σε μεταλλικό κουτί 330 ML Χ 6 

11.173 

Κρασί  (φιάλη 750 

ml) 

 

15931200-5 

 Κρασί σε γυάλινο μπουκάλι 750ml   

11.174 

Βανίλιες σκόνη (5 

γρ.) 

 

15872200-3 

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

11.175 

Αυγό 

03142500-3 
 Αυγά φρέσκα άριστης ποιότητας τυποποιημένα και 
συσκευασμένα σε συσκευασία 10 τεμαχίων. 

11.176 

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.  

11.177 

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.  

11.178 

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.  

11.179 

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.  

11.180 

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.   

11.181 

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.  

11.182 

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.  

11.183 

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 

11.184 

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.  

11.185 

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 

11.186 

Μακαρόνια νο10 

(συσκ/σία 500 γρ.) 
 Μακαρόνια Νο 10 500γρ άριστης ποιότητας τυποποιημένο 

και συσκευασμένο με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 



 

15851100-9 έτους 

11.187 

Μακαρόνια νο3 

(συσκ/σία 500 γρ.) 

15851100-9 

 Μακαρόνια Νο 3 500 γρ άριστης ποιότητας τυποποιημένο 

και συσκευασμένο με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους 

11.188 

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 

11.189 

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 

11.190 

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 

11.191 

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 

11.192 

 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.  

11.193 

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.  

11.194 

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  

11.195 

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.  

11.196 

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.   

11.197 

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.   

11.198 

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 

11.199 

Καλαμπόκι  

(συσκ/σία 500 γρ.) 
 Καλαμπόκι άριστης ποιότητας καθαρισμένο και 

τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1/2 



 

15331470-2 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

11.200 

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 

11.201 

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 

11.202 

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 Διατάξεις.  

11.203 

Μέλι 

15831600-8 
Μέλι θυμαρίσιο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία σε 
συσκευασία 1 κιλού 

11.204 

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.  

11.205 

Σιμιγδάλι ψιλό 

(συσκ/σία 500 γρ.) 

15625000-5 

Σιμιγδάλι ψιλό 500 γρ Τυποποιημένο και συσκευασμένο με 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. 

11.206 

Σιμιγδάλι χοντρό 

(συσκ/σία 500 γρ.) 

15625000-5 

 Σιμιγδάλι χοντρό 500 γρ Τυποποιημένο και συσκευασμένο 

με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. 

 

 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

Μακαρώνας Εμμανουήλ  

 

 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

Τζανιδάκης Βασίλειος  

 

Η Διευθύντρια 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Δημητράκη Μαρία  
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