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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ		A’	

	Τεχνικές	Προδιαγραφές	προϊόντων	

	

Για	το	έργο:	«Προμήθειας	ειδών	Σίτισης	και	διανομής	χιλίων	πεντακοσίων	δέκα	

(1.510)	 πακέτων	 τροφίμων	 μηνιαίως	 για	 χρονικό	 διάστημα	 10	 μηνών,	 σε	

επωφελούμενους		των		ενοριών	της	Ιεράς	Αρχιεπισκοπής	Αθηνών»	

Αρ.	Διακήρυξης:	001/2021	

Οι	 διαγωνιζόμενοι	 θα	 πρέπει	 να	 λάβουν	 υπ’	 όψη	 τους	 ότι	 πρέπει	 να	 δώσουν	

πλήρεις	 και	 σαφείς	 περιγραφές	 των	 ειδών	 τους	 στο	 υπόδειγμα	 τεχνικής	

προσφοράς	 της	 διακήρυξης.	 Το	 υπόδειγμα	 της	 τεχνικής	 προσφοράς	 επί	 ποινή	

αποκλεισμού	πρέπει	 να	 συμπληρωθεί	 ολόκληρο.	Ο	προμηθευτής	 θα	πρέπει	 να	

εφαρμόζει	στην	επιχείρησή	του	Σύστημα	Διαχείρισης	Ασφάλειας	των	Τροφίμων	

κατά	το	διεθνές	πρότυπο	ΕΛΟΤ	EN	ISO	22000:2005	ή	άλλο	ισοδύναμο	του.	Στην	

περίπτωση	 που	 ο	 προμηθευτής	 δεν	 παράγει	 και	 δεν	 αποθηκεύει	 ο	 ίδιος	 στην	

επιχείρησή	του	προς	διακίνηση	τα	 ζητούμενα	είδη,	 τότε	θα	πρέπει	 να	διαθέτει	

και	 να	 προσκομίζεται	 σύστημα	 διαχείρισης	 της	 ασφάλειας	 των	 τροφίμων	 του	

παραγωγός	ή	της	επιχείρησης	από	την	οποία	ο	συμμετέχων	θα	προμηθεύεται	τα	

διακινούμενα	είδη.	

Τα	παραπάνω	τίθεται	επί	ποινή	αποκλεισμού.	

Όλα	τα	είδη	θα	είναι	σύμφωνα	με	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	της	διακήρυξης,	θα	

είναι	Α	ποιότητας,	νόμιμα	και	ευρέως	κυκλοφορούντα	στην	αγορά,	σύμφωνα	με	

τις	 διατάξεις	 του	 κώδικα	 τροφίμων	 και	 ποτών,	 τις	 αποφάσεις	 του	 Α.Χ.Σ.	 ,τις	

Κοινοτικές,	τις	αγορανομικές,	τις	κτηνιατρικές	και	τις	υγειονομικές	διατάξεις.	Σε	

όλες	τις	συσκευασίες	τροφίμων	θα	πρέπει	να	αναγράφονται:	α)	οι	ενδείξεις	στα	

ελληνικά	όπως	αυτές	αναφέρονται	στο	άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	επισήμανσης	και	β)	

η	ημερομηνία	λήξης,	η	οποία	θα	είναι	τουλάχιστον	10	μήνες	από	την	ημερομηνία	

παράδοσής	τους.	Τα	είδη	παραδίδονται	έτοιμα	προς	χρήση	χωρίς	απόβαρο.	

Ο	 προμηθευτής	 υποχρεούται,	 εφόσον	 τα	 προϊόντα	 δεν	 καλύπτουν	 τους	 όρους	

υγιεινής	διατροφής	να	τα	αντικαταστήσει	αμέσως	με	υπόδειξη	της	Αναθέτουσας	

χωρίς	ιδιαίτερη	πληρωμή.	
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Η	 μεταφορά	 των	 προϊόντων	 θα	 γίνεται	 με	 καθαρά	 και	 απολυμασμένα	

αυτοκίνητα	ή	κλειστά	μεταφορικά	μέσα.	

-ΦΑΚΕΣ	/ΦΑΣΟΛΙΑ		

Τα	προϊόντα	αυτά		να	είναι	απολύτως	καθαρά,	απαλλαγμένα	από	κάθε	ξένη	ύλη,	

να	 είναι	 βραστερές	 και	 πρόσφατης	 συλλογής	 και	 να	 πληρούν	 τους	 όρους	 που	

αναφέρονται	 στο	 άρθρο	 121	 του	 Κ.Τ.Π.	 και	 τις	 ισχύουσες	 Κοινοτικές	 και	

Υγειονομικές	διατάξεις.	Να	μην	παρουσιάζουν	οποιαδήποτε	οσμή	και	αλλοίωση.	

Η	 συσκευασία	 για	 τις	 φακές	 να	 είναι	 των	 500	 γρ.	 Να	 είναι	 κατά	 προτίμηση	

ελληνικής	 παραγωγής	 ή	 προέλευσης	 Ε.Ε.	 Επίσης	 να	 αναφέρουν	 στα	 ελληνικά	

ενδείξεις	όπως	αυτές	αναφέρονται	στο	άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	επισήμανσης.	

-ΡΥΖΙ		

Το	 προϊόν	 να	 είναι	 ποιότητας	 (νυχάκι,	 ή	 καρολίνα),	 βραστερό,	 πρόσφατης	

συλλογής	και	να	πληροί	τους	όρους	που	αναφέρονται	στο	άρθρο	101	του	Κ.Τ.Π.	

και	 τις	 ισχύουσες	Κοινοτικές	και	Υγειονομικές	διατάξεις.	Η	συσκευασία	για	τα	

ρύζια	 να	 είναι	 500γρ.	 Να	 είναι	 κατά	 προτίμηση	 ελληνικής	 παραγωγής	 ή	

προέλευσης	 Ε.Ε.	 Επίσης	 να	 αναφέρουν	 στα	 ελληνικά	 ενδείξεις	 όπως	 αυτές	

αναφέρονται	στο	άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	επισήμανσης.	

-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ/	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ	ΠΑΣΤΑ		

Τα	ζυμαρικά	να	είναι	από	σιμιγδάλι	100%,	ξηραινόμενα	εντός	ειδικών	θαλάμων	

με	ελαφρά	θέρμανση	ή	στον	αέρα	χωρίς	ψήσιμο.	Η	διαδικασία	να	είναι	σύμφωνη	

με	 τους	 όρους	 του	 άρθρου	 115	 του	 κώδικα	 Τροφίμων	 και	 Ποτών	 και	 τις	

ισχύουσες	 Κοινοτικές	 και	 Υγειονομικές	 διατάξεις.	 Τα	 ζυμαρικά	 να	 μην	

παρουσιάζουν	οποιαδήποτε	οσμή	και	αλλοίωση	και	να	είναι	απολύτως	καθαρά	

και	 απαλλαγμένα	 από	 έντομα,	 ακάρεα	 κ.λπ.	 Η	 συσκευασία	 των	 ζυμαρικών	 να	

είναι	των	500	γρ.	Να	είναι	κατά	προτίμηση	ελληνικής	παραγωγής	ή	προέλευσης	

Ε.Ε.	Επίσης	να	αναφέρουν	στα	ελληνικά	ενδείξεις	όπως	αυτές	αναφέρονται	στο	

άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	επισήμανσης.	

-ΑΛΕΥΡΙ		
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Αλεύρι	από	δημητριακά	για	όλες	τις	 χρήσεις,	αρίστης	ποιότητος,	απαλλαγμένο	

από	 μικροοργανισμούς,	 συσκευασμένο	 σε	 τυποποιημένη	 κατάλληλη	 χάρτινη	

αεροστεγή	 συσκευασία,	 βάρους	 1	 κιλού.	 Εξωτερικά	 της	 συσκευασίας	 να	

αναγράφονται	 τα	 συστατικά,	 η	 προέλευση	 και	 εγγυημένη	 ημερομηνία	 λήξης	

τουλάχιστον	 10	 μηνών	 εκτός	 ψυγείου.	 Να	 είναι	 κατά	 προτίμηση	 ελληνικής	

παραγωγής	ή	προέλευσης	Ε.Ε.		

-ΓΑΛΑ		

Εβαπορέ	 400γρ.	 πλήρης,	 	 άριστης	 ποιότητας	 γάλα,	 μερικώς	 αποβουτυρωμένο	

που	 αραιώνεται	 ένα	 (1)	 μέρος	 γάλατος	 με	 1,4	 μέρη	 νερού.	 Εξωτερικά	 της	

συσκευασίας	 να	 αναγράφεται	 η	 προέλευση	 και	 εγγυημένη	 ημερομηνία	 λήξης	

τουλάχιστον	 1	 έτους	 εκτός	 ψυγείου.	 Να	 είναι	 κατά	 προτίμηση	 ελληνικής	

παραγωγής	ή	προέλευσης	Ε.Ε.	

-ΖΑΧΑΡΗ		

Να	 πληροί	 τους	 όρους	 που	 αναφέρονται	 στο	 άρθρο	 63	 του	 Κ.Τ.Π.	 και	 τις	

ισχύουσες	 Κοινοτικές	 και	 Υγειονομικές	 διατάξεις.	 Να	 είναι	 κατά	 προτίμηση	

ελληνικής	παραγωγής	ή	προέλευσης	Ε.Ε.	Η	συσκευασία	να	φέρει	 ενδείξεις	στα	

ελληνικά	όπως	αυτές	αναφέρονται	στο	άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	 επισήμανσης.	Να	

διατίθεται	σε	χάρτινη	συσκευασία	ενός	(1)	κιλού.	

-		ΤΟΜΑΤΑ	ΠΑΣΑΤΑ		

Να	 προέρχεται	 από	 ελαφρά	 συμπύκνωση	 χυμού	 ντομάτας	 σύμφωνα	 με	 το	

άρθρο	124	του	Κ.Τ.Π.	και	 τις	 ισχύουσες	Κοινοτικές	και	Υγειονομικές	διατάξεις,	

ώστε	 τα	 στερεά	 συστατικά	 εκ	 του	 χυμού	 προερχόμενα,	 να	 είναι	 6%	

τουλάχιστον.	Να	είναι	κατά	προτίμηση	ελληνικής	παραγωγής	ή	προέλευσης	Ε.Ε.	

Η	 συσκευασία	 του	 να	 είναι	 χάρτινη	 ή	 μεταλλική	 των	 500	 γρ.	 και	 να	 φέρει	

ενδείξεις	 στα	 ελληνικά	 όπως	 αυτές	 αναφέρονται	 στο	 άρθρο	 11	 Κ.Τ.Π.	 περί	

επισήμανσης.	

	


