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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου 

στο Νοσοκομείο μας 
 

ΘΕΜΑ «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» 

 

          Σας ενημερώνουμε  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην 

προμήθεια των παρακάτω ειδών παντοπωλείου: 

    

α/α Είδος  
 
 

Ποσότητα 

1 
 
ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  τεμχ      8000 

2 ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ      τεμχ                    2880 

3 ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ               κιλ                    60 

4 ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ      .τεμχ                    120 

5 ΠΙΠΕΡΙ 1 KG                    κιλ                     5 

6 ΞΥΔΙ (Φιάλη)      τεμχ                      120 

7 ΑΛΕΥΡΙ 1 ΚΙΛ   κιλ.                    200 

8 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΧΟΝΤΡΑ        κιλ                    200 

9 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ     τεμχ                    600    

10 ΡΥΖΙ Β/Β    κιλ     700 

11 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 250 cc     τεμχ     5400 

12 ΦΙΔΕΣ κιλ                     250 

13 ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΞ ΧΥΜΑ κιλ                     3 

14 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΟΜΠΟΣΤΑ τεμχ                    1800        

15 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣΦΑΚΕΛΑΚΙ    τεμχ     1000 

16 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ κιλ     1 

17 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΣΚΟΝΗ κιλ      5    

18 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400 ΓΡ.     τεμχ    1200 

19 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ΓΡ τεμχ    1700 

20 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚ     τεμχ    300 



21 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ      κιλ                   1 

22 ΦΑΚΕΣ 500 gr     τεμχ                  60 

23 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500gr     τεμχ                200 

24 ΚΑΡΥ ΧΥΜΑ      κιλ                   1 

25 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ      κιλ                   1 

26 ΜΠΑΧΑΡΙ      κιλ                   1 

27 ΖΕΛΕ ΣΚΟΝΗ             κιλ                100 

28 ΒΙΔΕΣ      κιλ                  70 

29 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  ΑΤΟΜ     τεμχ 10000 

30 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  ΑΤΟΜ                                         τεμχ            10800 

31 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  ΑΤΟΜΙΚΕΣ     τεμχ            20000 

32 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ     τεμχ            1280 

33 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ     κιλ             400 

34 ΠΕΝΝΕΣ                                                            κιλ              30 

35 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΨΙΛΑ      κιλ             800 

36 ΡΕΒΥΘΙΑ                                                           τεμχ             120 

37 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ     τεμχ    60 

38 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΤΕΜ. 330 ΓΡ.     τεμχ               60 

39 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΙ     τεμχ  650 

40 ΖΑΧΑΡΗ     κιλ             100 

41 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ     κιλ              50 

                   

    

 

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών στο παράρτημα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους 

φακέλους  στο γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις 

πρωτοκολλήσουν, μέχρι την Πέμπτη 13/12/2018 και ώρα 12.00μ. 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                        ΤΑΣΤΑΝΗ ΖΑΧΑΡΩ 

 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                        ΑΠΕΡΓΗΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ 

 

                                          

                                          

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Διοίκηση  2ης Υγειονομικής  Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου                        

            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                         <<Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο>>                                                           

             =====================                                                        

                                                                                                                   

                   ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

                                                                                                    
 

                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΕΥΡΟΥ 

 

 

Πρώτη ύλη : Άλευρο σίτου           Συσκευασία: 1Kg 

 

Είδος: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Ως άλευρο σίτου νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς 

σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανικά ουσία. 

3) Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αλεύρου πρέπει να 

είναι άμεμπτοι και χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων 

υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

4) Το άλευρο πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση, αμιγές. Απαγορεύεται η 

ανάμιξή του με άλευρα που προέρχονται από άλλους καρπούς. 

5) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

6) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

7) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

8) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  



Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

9) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   
 

                    

 

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΗΓΜΕΝΟΥ ΤΥΡΙΟΥ 

 

 

Πρώτη ύλη : Τηγμένο τυρί             Συσκευασία: 15 – 20g(ατομική μερίδα) 
 

Είδος: Τηγμένο τυρί με  αλοιφώδη υφή σε τρίγωνα.. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Ως τηγμένα τυριά με αλοιφώδη υφή χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που 

παρασκευάζονται με άλεση, ανάμιξη, τήξη και γαλακτοματοποίηση διαφόρων 

ειδών τυριών με θέρμανση και προσθήκη γαλακτοματοποιητών και με ή χωρίς 

την προσθήκη προϊόντων γάλακτος και /η άλλων τροφίμων. 

3) Ελάχιστο λίπος επί ξηρού: 45% και ελάχιστο ξηρό υπόλειμμα: 40%. 

4) Τα μέσα συσκευασίας δεν πρέπει να περιέχουν καρκινογόνες ή και τοξικές 

ανόργανες ή οργανικές ενώσεις (βαρέα μέταλλα, μονομερή κ.α.) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από τα τυχόν επιτρεπόμενα όρια και έτσι να μεταφέρονται και στο 

τυρί. Οι ενδείξεις να αναγράφονται καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα με 

οποιοδήποτε τρόπο σε κάθε μονάδα παραγωγής. 

5) Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 



6) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

7) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

8) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 

μέσα(ψυγεία) και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων, για τον 

έλεγχο και την τήρηση των θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του 

τροφίμου. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η θερμοκρασία των προϊόντων δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τους 5º C. 

Τα μεταφορικά μέσα (ψυγεία), πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

9) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   
                  

 

 

    ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ 

 

 

Πρώτη ύλη : Διάφορα προϊόντα Δημητριακών            Συσκευασία: 1Kg 

 

Είδος: Κορν φλεικς 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Ως «διάφορα προϊόντα Δημητριακών» νοούνται προϊόντα που 

παρασκευάζονται με ιδιαίτερο το καθένα τρόπο, χρησιμοποιώντας κατά κύριο 



λόγο ακέραιους ή θραυσμένους κόκκους δημητριακών ή αλεύρων ή αμύλου 

αυτών, με την προσθήκη και άλλων υλών, που επιτρέπονται από τον  Κ.Τ..    

3) Τα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση ή και αρωματισμένα με φρούτα 

σιτηρά προγεύματος, επιτρέπεται να χρωματίζονται μόνο με τις συγκεκριμένες 

κατά περίπτωση χρωστικές και τους όρους των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV του 

άρθρου 35 του Κ.Τ. 

4) Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ και ΙV του 

άρθρου 33 του Κ.Τ. σύμφωνα , κατά περίπτωση, με τους αντίστοιχους όρους 

των εν λόγω παραρτημάτων.  

5) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

6) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

7) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

8) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

9) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 

 
                      

 
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΑΦΕ 

 

Πρώτη ύλη : Καφές           Συσκευασία: 2g / φακελάκι 

 



Είδος: Στιγμιαίος καφές 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) «Στιγμιαίος καφές» είναι το συμπυκνωμένο προϊόν που λαμβάνεται από την 

εκχύλιση πεφρυγμένων (καβουρδισμένων) κόκκων καφέ, με τη χρήση μόνο 

νερού ως μέσου εκχύλισης και αποκλειόμενης κάθε μεθόδου υδρόλυσης με 

προσθήκη οξέος ή βάσης. Πέραν των τεχνολογικώς αναπόφευκτων αδιάλυτων 

ουσιών και των αδιάλυτων ελαίων που προέρχονται από τον καφέ, το 

εκχύλισμα καφέ πρέπει να περιέχει μόνο τα διαλυτά και αρωματικά συστατικά 

του καφέ. 

Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη προερχόμενη από καφέ πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 95% στην περίπτωση του εκχυλίσματος καφέ. 

3) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

4) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

5) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου. 

 



 

 
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CORN FLOUR (Άμυλο αραβοσίτου) 

 

 

Πρώτη ύλη : Άμυλο δημητριακών            Συσκευασία: 200 g 

 

Είδος: Corn flour (Άμυλο αραβοσίτου) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Ως άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία 

δημητριακών και αμυλωδών φυτικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης, 

αποτελούμενο αποκλειστικά από αμυλόκοκκους. 

3) Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπει να είναι ανεπίληπτοι και 

να μην παρέχουν ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας 

4) Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αμύλου 

πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του παρόντα κώδικα που αφορούν κάθε μία 

απ’ αυτές. 

5) Το άμυλο πρέπει να έχει τη φυσική του χροιά, χωρίς άλλη απόχρωση. 

6) Κάθε είδος αμύλου θα διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, 

σε οποιοδήποτε ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται.  

7) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

8) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

9) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

10) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 

και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

11) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 

852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αποδείξει με έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, 

εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου 

και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, 



επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης 

θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών 

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, 

κάθε φορά που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 

 

 
            

   ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 

 

 

Πρώτη ύλη : Αρτυματικές ύλες                                             Συσκευασία: 1 Kg 
 

Είδος: Μαύρο Πιπέρι, Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, Δυόσμος, 

Μοσχοκάρυδο, Κάρυ, Κόλιανδρος, Μουστάρδα σκόνη, Πάπρικα, Μπαχάρι, 

Κύμινο, Φύλλα Δάφνης 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) Μαύρο Πιπέρι: που αποτελείται από καρπούς του φυτού Peper Nigrum L 

που έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηρανθεί γρήγορα. 

Ρίγανη: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα άνθη και φύλλα του είδους 

Origanum vulgare L και άλλων ειδών, που πρέπει να είναι απαλλαγμένα 

φύλλων άλλων όμοιων φυτών. 

Κανέλα σκόνη κ’ ξύλο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων 

ειδών του γένους Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από 

τον πρωτογενή φλοιό και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει 

να έχει αντιληπτό υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα.  

Δυόσμος (Spearmint)  

Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματικούς μανδύες, 

σπέρματα του φυτού Myristica Fragrans Houtt.  

Κόλιανδρος : χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Coriandrum 

Sativum L, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι ξέρων καρπών ή 

σπερμάτων. 

Μουστάρδα σκόνη: χαρακτηρίζεται το προϊόν που προκύπτει με λεπτό άλεσμα 

των σπερμάτων διαφόρων ειδών σιναπιού, όπως το μαύρο, το καστανόχρωμο 

και το άσπρο σινάπι. Επιτρέπεται η ανάμιξη των παραπάνω ειδών. 

Πάπρικα: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Capsicum 

Annuum L. 



Μπαχάρι: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του Ινδοπέρεως του 

φαρμακευτικού. 

Κύμινο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί του φυτού Cuminum 

Cyminum L. 

Φύλλα Δάφνης: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα φύλλα του δέντρου Laurus 

Nobilis L, τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου. 

3) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

4) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

5) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 

 
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΥΖΙΟΥ 

 

 

Πρώτη ύλη : Δημητριακοί καρποί            Συσκευασία: 500 g 

 

Είδος: Ρύζι καρολίνα, Ρύζι blue bonnet 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 



 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) «Ρύζι» είναι το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ώριμων 

καρπών του φυτού «Όρυζα» (ORYZA SATIVA). 

3) - Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα. 

- Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες 

ή οργανικές ουσίες, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά την επεξεργασία, το 

ρύζι να είναι απαλλαγμένο από κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου. 

- Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και 

επιμελημένης στίλβωσης, για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εμπορικό 

τύπο. 

- Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών 

κατώτερης ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό τη διάθεσή της σαν ανώτερη 

ποιότητα θεωρείται ως νοθεία. 

- Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να 

είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π. 

- Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη 

θεωρείται κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώμα, χαλίκια, σκόνη, 

σπόροι, ζιζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείως λισβοί ως και 

κάθε αδρανής ύλη. 

- Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα 

οποία τα θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 

3% κατά βάρος. 

- Να είναι λευκού χρώματος, φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει 

κόκκους κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη 

του 0,5% εκτός του κατεργασμένου με υγροθερμική κατεργασία 

(PARBOILING), το οποίο επιτρέπεται να έχει χρώμα ελαφρά υποκίτρινο. 

- Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό 

ανώτερο του 3%.Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που 

φέρουν ραβδώσεις ή στίγματα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον 

το 15% της όλης επιφάνειας του κόκκου. 

- Να μην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε 

αναλογία ανώτερη του 3%, για τις στρογγυλόσπερμες και του 2% για τις 

λοιπές ποικιλίες κατά βάρος. 

- Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%. 

4) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

5) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

6) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 



7) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

8) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   
 

 

 

 
                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ 

 

 

Πρώτη ύλη : Χυμός φρούτων                                 Συσκευασία: 250 ml/ατομική 

συσκευασία 
 

Είδος: Νέκταρ φρούτων (κοκτέιλ ή πορτοκάλι) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) Το νέκταρ φρούτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

παραρτήματος IV του άρθρου 126 του Κ.Τ. 

3)Για το νέκταρ φρούτων πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των 

συστατικών, με την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα:….% τουλάχιστον». Η 

ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του 

προϊόντος.  

4) Η προσθήκη των σακχάρων και ή μελιού επιτρέπεται σε ποσότητα μέχρι 

20% κατά βάρος, ως προς το συνολικό βάρος του τελικού προιοντος.  



5) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

6) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

7) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

8) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

9) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 

 

 
                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 

 

 

Πρώτη ύλη : Ζυμαρικά             Συσκευασία: 500 g 
 

Είδος: Μακαρόνια Νο3, Πέννες, Μακαρόνια Νο7, Μακαρονάκι κοφτό, 

Σουσαμάκι, Βίδες, Φιδές κοφτός, Κριθαράκι. 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 



1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ή όχι ζυμαρικών, πρέπει να 

είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών 

πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας τους. 

Τα ζυμαρικά όταν βράζονται με νερό πρέπει: 

1. Να διογκώνονται τουλάχιστον στο διπλάσιο 

2. Να μη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5% 

3. Να μην παρουσιάζουν πολτώδη μορφή 

4. Το υγρό βρασμού πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαυγές, χωρίς 

δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση. Θόλωμα του υγρού σημαίνει 

κατώτερης ποιότητας ή παλαιωμένο προϊόν. Απαγορεύεται η προσφορά στην 

κατανάλωση ζυμαρικών ου εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από 

σκώληκες ή που έχουν σκώληκες ή ακάρεα. 

Απαγορεύεται ο τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών και η προσθήκη 

συντηρητικών. 

3) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

4) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 
 

             ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ 

 

 

Πρώτη ύλη : Κομπόστες                               Συσκευασία: 400g (καθαρό βάρος 

230g) 
 

Είδος:  - Κομπόστα ροδάκινο μισό σε ελαφρύ σιρόπι 

            - Κομπόστα ροδάκινο μισό σε φυσικό χυμό 



 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) «Κομπόστες», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ελαφρύ βρασμό 

ολόκληρων καρπών και φρούτων ή τμημάτων τους, με ή χωρίς τους πυρήνες ή 

τα σπέρματα, μέσα σε σιρόπια φυσικών γλυκαντικών υλών. 

3) Οι καρποί και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των 

κομποστών, πρέπει να πληρούν όλους τους όρους για τα νωπά τρόφιμα 

φυτικής προέλευσης, που αναφέρονται στον Κ.Τ. 

4) Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του 

Κ.Τ.: Ασκορβικά Ε300, Ε301, Ε302, Κιτρικά Ε330, Ε331, Ε332, Ε333, 

πηκτίνη Ε440 (εκτός από κομπόστες μήλου) και χλωριούχο ασβέστιο Ε509. 

5) Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται τόσο το μετά την αποστράγγιση 

καθαρό βάρος του περιεχομένου καρπού, όσο και η πυκνότητα του σιροπιού. 

6) Δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες εκτός αν υπάρχει 

σχετική ρητή αναφορά σε άλλες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού. 

7) Φρούτα σε κονσέρβες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 

επιτρέπεται να περιέχουν γλυκαντικά (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, 

Ε961, Ε962), σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος του άρθρου 68 του 

Κ.Τ. 

8) Τα κουτιά πρέπει να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων, μυτίασμα στις 

ραφές, σκούριασμα, διόγκωση. Επίσης πρέπει να είναι υδατοστεγώς και 

αεροστεγώς κλεισμένα. Η ημερομηνία λήξης θα είναι ανεξίτηλα τυπωμένη 

στη συσκευασία και όχι στην επικολλημένη ετικέτα. 

9) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

10) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

11) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

12) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 

και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

13) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 

852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αποδείξει με έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, 

εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου 



και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, 

επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης 

θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών 

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, 

κάθε φορά που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου. 

 
 

 

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ 

ΤΟΜΑΤΑΣ 

 

 

Πρώτη ύλη : Αποφλοιωμένη τομάτα                              Συσκευασία: 400g 

(καθαρό βάρος 240g) 
 

Είδος:  Αποφλοιωμένη τομάτα τεμαχισμένη σε χυμό τομάτας 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) Οι τομάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση ή αποφλοιωμένες ή σε τεμάχια 

ή φέτες φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες. Εφ’ όσον φέρονται 

σε χυμό τομάτας, αυτός πρέπει να πληροί τους καθορισμένους γι’ αυτόν όρους. 

3) Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των προϊόντων τομάτας με οποιαδήποτε 

μέθοδο ή ουσία.   

4) Τα κουτιά πρέπει να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων, μυτίασμα στις 

ραφές, σκούριασμα, διόγκωση. Επίσης πρέπει να είναι υδατοστεγώς και 

αεροστεγώς κλεισμένα. Η ημερομηνία λήξης θα είναι ανεξίτηλα τυπωμένη 

στη συσκευασία και όχι στην επικολλημένη ετικέτα. 

5) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

6) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

7) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

8) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 



τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

9) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   
 

 

 

                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΥΜΟΥ ΤΟΜΑΤΑΣ 

 

 

Πρώτη ύλη : Χυμός τομάτας                              Συσκευασία: 500g  
 

Είδος:  Χυμός τομάτας ελαφρώς συμπυκνωμένος 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) «Ελαφρώς συμπυκνωμένος χυμός τομάτας», είναι ο χυμός τομάτας που έχει 

υποστεί ελαφρά συμπύκνωση, ώστε τα στερεά συστατικά που προέρχονται από 

το χυμό να είναι τουλάχιστον 6% 

3) Επιτρέπεται η προσθήκη μαγειρικού αλατιού. Η περιεκτικότητα σε 

χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο, μπορεί να έρχεται σε: 1% για το 

χυμό τομάτας και τον ελαφρώς συμπυκνωμένο χυμό τομάτας. 

4) Τα κουτιά πρέπει να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων, μυτίασμα στις 

ραφές, σκούριασμα, διόγκωση. Επίσης πρέπει να είναι υδατοστεγώς και 

αεροστεγώς κλεισμένα. Η ημερομηνία λήξης θα είναι ανεξίτηλα τυπωμένη 

στη συσκευασία και όχι στην επικολλημένη ετικέτα. 

5) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

6) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  



7) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

8) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

9) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου. 

 

 
                      

 

 
   ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ 
 

 

Πρώτη ύλη : Βότανα                                             Συσκευασία: Φακελάκια 
 

Είδος: Τσάι του βουνού, Χαμομήλι 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) Τσάι του βουνού από διάφορα είδη του γένους Sideritis. 

Χαμομήλι από τα φυτά Matricaria Chamomille και Anthemous Nobilis L. 

3) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

4) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  



5) Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

                                                      
                         

                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΣΠΡΙΩΝ 

 

 

Πρώτη ύλη : Όσπρια                                                      Συσκευασία: 500 g 
 

Είδος: Φακές ψιλές, Φασόλια μέτρια, Γίγαντες, Ρεβίθια 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) Η ονομασία Όσπρια αποδίδεται σε αποξηραθέντα ώριμα, βρώσιμα 

σπέρματα των φυτών της οικογένειας των ψυχανθών. Πρέπει να πληρούνται οι 

εξής όροι: 

α) Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες αυτών στους 105
0
 C, δεν επιτρέπεται να 

είναι ανώτερες του 14%. 

β) Πρέπει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά και μη 

συρρικνωμένα, απαλλαγμένα πρακτικά κάθε ξένης πρόσμιξης που οφείλεται 

στην επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διαφόρων συμφυωμένων 



φυτών, χωμάτων, ξυλαρίων, ζιζανίων, κόκκων δημητριακών κ.λ.π., 

απαλλαγμένα τελείως αυτών σε περίπτωση, που φέρονται στην κατανάλωση 

σαν καθαρισμένα. 

γ) Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας. 

δ) Δεν επιτρέπεται να περιέχουν κόκκους που έχουν προσβληθεί από ακάρεα 

σε ποσοστό ανώτερο του 5%. 

ε) Κατά τον βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 

στ) Όσπρια, που βράζουν πλήρως σε χρόνο μεγαλύτερου του συνήθους, 

θεωρούνται σαν κατώτερης ποιότητας.  

3) Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

4) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

5) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του 

προϊόντος) , θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρείες και θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών 

από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 

 
 

 

 



 

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΝ 

 

 

Πρώτη ύλη : Αρτοσκευάσματα            Συσκευασία: Φρυγανιές 

σίτου:2τμχ/ατομική συσκευασία 

                                                                                    Φρυγανιές σικάλεως: 180g  
                                                                                           Φρυγανιά τρίμμα χύμα 

Είδος: Φρυγανιές σίτου, Φρυγανιές σικάλεως, Φρυγανιά τρίμμα (γαλέτα) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Η παρασκευή των απλών αρτοσκευασμάτων πρέπει να γίνεται πάντοτε από 

τους επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και με τους περιορισμούς του άρθρου 

113 του Κ.Τ. 

3) - Οι φρυγανιές μπορούν να παρασκευάζονται από αλεύρι οποιουδήποτε 

τύπου ή κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα. 

    - Πρέπει να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο, μετά την 

κοπή σε τεμάχια να υποβάλλονται σε δεύτερο κλιβανισμό, για την απαλλαγή 

τους από το μεγαλύτερο ποσοστό νερού και με σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο.   

4) Η γαλέτα πρέπει να παρασκευάζεται αποκλειστικά και μόνο από αλεύρι 

σίτου και νερό, χωρίς αλάτι, με προσθήκη ή όχι μέσων διόγκωσης, με πλήρη 

κλιβανισμό της μάζας που παρασκευάστηκε και περαιτέρω ξήρανση. 

5) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

5) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

6) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του 

προϊόντος) , θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρείες και θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών 

από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

7) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

8) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 



σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

                                                   

                                                      
                         

                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΔΙΟΥ 

 

 

Πρώτη ύλη : Αρτυματικές ύλες                                             Συσκευασία: ≈ 400 

g 
 

Είδος: Ξύδι 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) Η ονομασία «ξύδι» ή «γνήσιο ξύδι» δίνεται στο προϊόν που παράγεται μόνο 

με οξική ζύμωση κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. Η 

οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ και αυτού που προσφέρεται χύμα 

τουλάχιστον 4,5%. 

Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται 

ή ημερομηνία συσκευασίας. 

3) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

4) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

5) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του 

προϊόντος) , θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρείες και θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών 

από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 



τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

                                                      

 
                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 

 

 

Πρώτη ύλη : Μαρμελάδα            Συσκευασία: 20 g 
 

Είδος: Μαρμελάδα (διάφορες γεύσεις) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Η μαρμελάδα είναι μίγμα, με την κατάλληλη πηκτωματώδη υφή, σακχάρων, 

πούλπας ή/και πολτού από ένα ή περισσότερα είδη φρούτων και νερού.  Η 

ποσότητα πούλπας ή και πολτού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

1000g τελικού προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 350g.  

3) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

4) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

5) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του 

προϊόντος) , θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρείες και θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών 

από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  



Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 

 
                         

                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ 

 

 

Πρώτη ύλη : Λιπαρή ύλη για επάλειψη             Συσκευασία: 10 g (ατομική 

συσκευασία) 
 

Είδος: Μαργαρίνη 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές ή/και 

ζωικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή 

μεγαλύτερη από 80% και μικρότερη του 90%.   

3) Η μαργαρίνη πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους: 

α) Το σημείο τήξης, προσδιοριζόμενο επί της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους 40
0
 C. 

β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη 

από 5 βαθμούς οξύτητας, επί δε της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τους 2 βαθμούς οξύτητας. 

γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν 

πρέπει να είναι ανώτερη του 0,2%. 



δ) Επιτρέπεται ο αρωματισμός με αβλαβείς αρωματικές ύλες καθώς και η 

προσθήκη προϊόντων γαλακτικής ζύμωσης. 

ε) Επιτρέπεται η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και 

αλάτων του, κιτρικού οξέος και αλάτων του, τρυγικού οξέος και αλάτων του 

με μόνη προϋπόθεση η οξύτητα επί προϊόντος ως έχει, να μην υπερβαίνει τους 

5 βαθμούς οξύτητας.   

στ) Επιτρέπεται η χρώση της μαργαρίνης με τις χρωστικές Καροτένιο (Ε160α),  

Κουρκουμίνη (Ε100), Αννάτο (Ε160β), σύμφωνα με τους όρους των 

παραρτημάτων ΙΙΙ  και ΙV του άρθρου 35 του Κ.Τ. 

4) Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

5) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

5) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του 

προϊόντος) , θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρείες και θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών 

από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 

μέσα(ψυγεία) και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων, για τον 

έλεγχο και την τήρηση των θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του 

τροφίμου. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η θερμοκρασία των προϊόντων δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τους 5º C. 

Τα μεταφορικά μέσα (ψυγεία), πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 
                         



                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣ 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

 

 

Πρώτη ύλη : Άμυλο δημητριακών            Συσκευασία: 160 g 

 

Είδος: Σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλια 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις. 

2) Ως άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία 

δημητριακών και αμυλωδών φυτικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης, 

αποτελούμενο αποκλειστικά από αμυλόκοκκους. 

3) Το άμυλο, υπό μορφή σκευασμάτων, που προορίζεται για οικιακή χρήση, θα 

διατίθεται πάντοτε σε συσκευασία που διασφαλίζει πλήρως το περιεχόμενο 

από κάθε εξωτερική επίδραση. Επιτρέπεται ο χρωματισμός του παραπάνω 

αμύλου με τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές καθώς και ο αρωματισμός 

αυτού με αβλαβείς αρωματικές ουσίες.  

4) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

5) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

6) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του 

προϊόντος) , θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρείες και θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών 

από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

7) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

8) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 

διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  



 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

                                                   

                                                      
                         

                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΜΟΝΟΧΥΜΟΣ 

 

 

Πρώτη ύλη : Αρτυματικές ύλες                                             Συσκευασία: ≈ 330 

g 
 

Είδος: Λεμονοχυμός 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 

2) Επί της συσκευασίας του, εκτός των άλλων προβλεπόμενων ενδείξεων, 

πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση «ΑΡΤΥΜΑ 

ΛΕΜΟΝΙ». Ως προς τα αναλυτικά του στοιχεία, το προϊόν αυτό θα πρέπει να 

πληροί τους όρους  της παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Κ.Τ., όπως 

τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και το Π.Δ. 

526/83.   

3) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα 

είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

4) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

5) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του 

προϊόντος) , θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρείες και θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών 

από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 

για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με 

έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και 



διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται.  

 

 

 Έλεγχος:  

Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά  

την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.   

 

 

                                                      

 

                                                      

 

 

 

                                                      

 

                                Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

 

   

                                                       Α. ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ 

 

 

                                                       Μ. ΡΩΤΑ 

 

                                                   

                                                        Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 


