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ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

ΝΩΠΑ 

 

-Να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό - λείο χωρίς οποιαδήποτε 
ξένη οσμή, σπασμένα κόκκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης, 
συσκευασμένο. 
-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 1,1-1,3 κιλά 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. 
Η μεταφορά τους στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και 
απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 

2 ΚΙΜΑΣ 

ΜΟΣΧΟΥ 

 

-Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α' ποιότητας ( μπούτι), να είναι καθαρισμένο εντελώς από 
λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. 
-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

-Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο 
με άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου 
προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο 
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να 
φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
-Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της 
κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και 
υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. 

-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράς τροφίμων. 
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ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 

 

-Να είναι από νωπό κρέας Α' ποιότητας (μπούτι ή σπάλα), 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 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του 
χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις 
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και 
τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

4 ΚΡΕΑΣ 

ΧΟΙΡΙΝΟ 

 

-Να είναι από νωπό κρέας Α' ποιότητας (μπούτι), 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 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του 
χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις 
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και 
τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 ΟΜΑΔΑ Είδη Ιχθυοπωλείου  

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Πεσκανδρίτσα  
 

-Τα προς προμήθεια νωπά ψάρια να είναι Α' ποιότητας , καλά διατηρημένα ,απαλλαγμένα 
από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά . 
  
-Τα ψάρια θα παραδίδονται από τον προμηθευτή την ίδια ημέρα  από την αλίευση τους  
συσκευασμένα σε κατάλληλη συσκευασία . 
-Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα - ψυγεία σε θερμοκρασία -
καθαρά, απολυμασμένα. 

2 Τσιπούρα  

3 Μπακαλιάρος  

4 Χριστόψαρα  

5 
6 
7 

Γαλέος  

Κολιός 

Κεφάλι  
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 ΟΜΑΔΑ Είδη Αρτοποιείου  

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 ΑΡΤΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

350 

gr 

-Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα σε φρατζόλα, λευκό, 350 gr. 
-Θα παρασκευάζονται από αλεύρι Α' ποιότητας 
-Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια 350 gr , 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 -Το 
αρτοπαρασκεύασμα 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 για τις δομές του Δήμου θα είναι Φ Ρ Ε Σ Κ Ο . 
-Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 

  

 ΟΜΑΔΑ  Είδη Οπωρολαχανοπωλείου 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Φρούτα 
και 

λαχανικά 

 

-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. 
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 ΟΜΑΔΑ Είδη παντοπωλείου (Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί)- 
ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Αλάτι 1kg - Ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιση, του θαλασσινού νερού στις, αλυκές 
είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να 
έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο 
θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία του 1 kg. 

2 Αλεύρι τύπου φαρίνα 500 gr - Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, για όλες τις χρήσεις, το οποίο θα περιέχει 
επίσης διογκωτικά αρτοποιίας, όπως μπέικιν πάουντερ. 
- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή 
οργανική ουσία, να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr. , στην οποία θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

3 Αλεύρι 

μαλακό 

1 kg - Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληρεί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 

- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 1000 γραμμαρίων , 
αεροστεγή με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
- Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 

- Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 
καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 

4 Άνθος Αραβοσίτου 160 gr - Σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλια, βιομηχανικά καθαρισμένο από 
κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 160 γραμμαρίων, στην οποία θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

5 Αυγά Τεμ. - Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά 
χωρίσματα. 
-Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α' κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους 
κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ) , επίσης θα είναι σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του Δήμου. 
- Τα αυγά της κατηγορίας Α' πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 
Β) Αεροθάλαμος: 'Υψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. 
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο 
από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς 
εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 
Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. 
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. 
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως. 
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις: 
-Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό 
παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 
-Επί της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου 
συσκευασίας για τη χώρα μας GR, η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το 
όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το 
σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα της κατηγορίας Α'σε κύκλο 
διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η 
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ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία συσκευασίας. 
- Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της 
κείμενης Υγειονομικής νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ». 
- Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός 

6 Βανίλιες 

άρωμα 
Συσκ. 4 
τεμ 

- Φιαλίδια βανίλιας σε σκόνη , βάρους 3 γραμ. ανά τεμάχιο, να πληρεί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 4 τεμαχίων. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

7 Γάλα εβαπορέ 400 gr - Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 400 γραμμαρίων με 
περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ ( Στερεό Υπόλειμμα Ανευ Λίπους) 
ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα. 
- 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. 

8 Γάλα φρέσκο 1 λίτρο - Το γάλα πρέπει να είναι λευκό γάλα αγελάδας φρέσκο, παστεριωμένο και 
ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 
όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α' 224 και του Κώδικα 
Τροφίμων. 
- Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με 
καπάκι, για ευκολία στη χρήση, διάρκειας 7 ημερών. 
- Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει 
υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 
θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7° C για 15 sec ή 
ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί 
διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη 
ισοδύμανου αποτελέσματος. 
- Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική 
αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. 
- Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε 
θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει του 6° C . Να περιέχει λίπος 3,5%, ε ειδικό 
βάρος τους 20° C 1028g/l και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. 
Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, 
διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας. 
- Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής 
τροφίμων) και κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας). 
- Η συσκευασία τους γάλακτος πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής. Δεν 
πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν 
να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του 
γάλακτος. 
- Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις "παστεριωμένο γάλα", το 
σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας, 
συντήρησης. Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής θα 
πρέπει να είναι ίδια με την ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι 
συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. 

9 Γ αλατάκια μερίδες Συσκ. 

10τεμ 
- Γάλα σε μερίδες συσκευασία 10 τεμαχίων άριστης ποιότητας με ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου 

10 Γ αρύφαλλο 10 gr - Γαρύφαλλο σκόνη ή σπυρί -Συσκευασία 10 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
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11 Γιαούρτι στραγγιστό 200 gr - Γιαούρτι στραγγιστό Αγελάδος με 4% λιπαρά. 
- Πλήρες ή κατά περίπτωση ημιαποβουτυρωμένο, χαρακτηρίζεται το προϊόν , το 
οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της 
αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση 
καλλιέργειας ζύμης, που προκαλεί ειδική γι' αυτό ζύμωση. 
- Τυποποιημένη συσκευασία 200 gr, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

12 Δυόσμος 30 gr - Δυόσμος τριμμένος 
- Συσκευασία 30 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

13 Ζάχαρη άχνη 500 gr - Είδος ζάχαρης με πολύ λεπτούς κόκκους. 
- Συσκευασία 500 gr. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

14 Ζάχαρη 1 kg - Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική. 
- Χάρτινη συσκευασία 1 kg 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

15 Κακάο 125 gr - Κακάο με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα -Συσκευασία 125 gr, 
αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
16 Καλαμάκια 100 

τεμ. 

- Καλαμάκια σπαστά 
- Συσκευασία 100 τεμ. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

17 Κανέλλα τριμμένη  50 gr - Κανέλα τριμμένη. 
- Συσκευασία 50 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

18 Κόρν - φλάουερ 200 gr - Άμυλο Αραβοσίτου -Συσκευασία 200 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

19 Κόρν - φλέικς 
Δημητριακά 

375 gr -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι). 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 375 gr, με ημερομηνία λήξης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

20 Κριθαράκι 500 gr -Να είναι Α' ποιότητας. 
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. 
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

21 Κύμινο 50 gr -Κύμινο τριμμένο 
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   -Συσκευασία 50 gr 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
22 Μακαρόνια 500 gr -Διάφορα ζυμαρικά (Λαζάνια ψιλά, μακαρόνια, κριθαράκι, χυλοπίτες, κλπ) 

-Να είναι Α' ποιότητας 
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. 
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

23 Μαρμελάδα 380 gr -Η μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α' ποιότητας και να 
πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. 
-Συσκευασία 380 gr. με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
-Χωρίς προσθήκη συντηρητικών 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

24 Μέλι 1 kg -Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό και να πληροί τους 
όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις 
-Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην ετικέτα 
συσκευασίας. 
- Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα, ή μεταλλικά ή άλλα κατάλληλα δοχεία 
1 kg, εγκεκριμένα για διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης. 

25 Μπαχάρι 50 gr -Μπαχάρι σπυρί -Συσκευασία 50 gr 

26 Μπέικιν - πάουντερ  

- Διογκωτικό υλικό σε σκόνη 
-Συσκευασία αεροστεγής 20 gr, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

27 Μπεσαμέλ  

-Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

28 Τοματοχυμός 500 gr -Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι και 
να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

-Συσκευασία 500 gr χάρτινη, το άνοιγμα της οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι. -
Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής με ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
29 Ξύδι 410 gr -Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να 

μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

-Συσκευασία σε πλαστική φιάλη 410 gr - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα 

30 Πιπέρι 100 gr -Πιπέρι μαύρο τριμμένο ή σε κόκκους -Συσκευασία 100 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

31 Πιπέρι μαύρο χοντρό 
τριμ. 

500 gr -Πιπέρι μαύρο χοντρό τριμμένο -Συσκευασία 500 gr 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

32 Πλαστικά Ποτήρια 50 τεμ. -Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης μεγάλα (250 ml) -Συσκευασία 50 τεμ. 
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   - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

33 Ποτήρια πλαστικά 50 τεμ. -Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης μικρά -Συσκευασία 50 τεμ. 

34 Ρίγανη 1 kg -Ρίγανη από αποξηραμένα φύλλα τριμμένη. -Συσκευασία 1 kg 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

35 Ρύζι 1 kg -Να είναι Α' ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, μπόνετ κ.λ.π.) 
-Αεροστεγής συσκευασία 1 kg, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

36 Τυρί κίτρινο σκληρό  

- Να είναι Α' ποιότητας, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα, να μην 
παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι σκληρό και εύγεστο και να 
έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση, τουλάχιστον 3 μηνών. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του 
προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, γ) το βάρος 
του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα 
HACCP. 

37 Τυρί φέτα  

- Να είναι Α' ποιότητας, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του 
προϊόντος, β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) η επωνυμία και η 
έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχομένου, ε) η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση 
- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία πλαστικά, κατάλληλα για τρόφιμα, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Τροφίμων, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε 
αυτή. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα 
HACCP. 

38 Φακές 500 gr -Να είναι Α' ποιότητας (ψιλές ή χονδρές) 
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 
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ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

39 Φασόλια 500 gr -Να είναι Α' ποιότητας (ψιλά, μέτρια, γίγαντες) 
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

40 Φιάλη για πετρογκάζ 10 kg - Φιάλη υγραερίου για πετρογκάζ 

- Βάρος 10 kg 
41 Φιλέτο γαλοπούλας 

βραστό 

 

- Να είναι Α' ποιότητας, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος να 
είναι φρέσκο και εύγεστο. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του 
προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, γ) το βάρος 
του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

42 Φρυγανιά 180 gr -Φρυγανιά τριμμένη 
-Αεροστεγής συσκευασία 180 gr με ημερομηνία λήξης του προϊόντος - Η 
συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

43 Φρυγανιές διπλές (συσκ. 
2Χ14=28 τεμ.) 

28 τεμ. -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (σίτο). 
-Τυποποιημένη συσκευασία διπλή (2 Χ 14 = 28 τεμ.) ολόκληρες, χωρίς να είναι 
σπασμένες και με τρίμματα, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

44 Φυσικοί χυμοί 330 ml - Χυμοί φρούτων σε συσκευασία ατομική χάρτινη τύπου tetrapack 330 ml, χωρίς 
προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα η 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα αυτών των 
συστατικών. 
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

45 Φυτική μαργαρίνη 250 gr -Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες, 
κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή γλυκών και φαγητών, που 
συντηρείται στο ψυγείο και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-Θα διατίθεται σε κεσέ 250 gr με ημερομηνία παραγωγής και λήξης . 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

46 Χυμός λεμονιού 350 gr -Ο χυμός λεμονιού να έχει φυσιολογικό χρώμα αναλλοίωτο σε νόμιμες 
προδιαγραφές και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

-Συσκευασία σε πλαστική φιάλη 350 gr - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα 

47 Ψωμί για τοστ 700 gr -Να είναι πρόσφατης παραγωγής, καλά ψημένο, σε άριστη συσκευασία με 
ημερομηνία λήξης. 
-Συσκευασία 700 gr. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
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48 Καφές Ελληνικός Συσκ. 1 kg - Καφές σε αναλλοίωτη συσκευασία 1 kg. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
49 Μαργαρίνη 250 gr -Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με 

βιταμίνες, κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή γλυκών και 
φαγητών, που συντηρείται στο ψυγείο και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
-Θα διατίθεται σε κεσέ 250 gr με ημερομηνία παραγωγής και λήξης . 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

50 Πραλίνα φουντουκιού 1kg -Πραλίνα φουντουκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι , κακάο και 
γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη 1 kg. 

-Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

-Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος . 
51 Μπισκότα γεμιστά 200gr -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες. 

-Συσκευασία 200 gr, αεροστεγής με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και 
λήξης. - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

52 Μπισκότα τύπου 
ΜΙΡΑΝΤΑ 

200gr -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες. 
-Συσκευασία 200 gr, αεροστεγής με ημερομηνία παραγωγής και λήξης - Η 
συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

53 Ντοματοχυμός 500 gr -Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι 
και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
-Συσκευασία 500 gr χάρτινη, το άνοιγμα της οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι. -
Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής με ημερομηνία λήξης 

54 Τραχανάς 1 kg -Ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι και γάλα αγελάδας, με σχήμα κοκκώδες 
και ακανόνιστο. 
-Η συσκευασία να είναι αεροστ3εγής του 1 κιλού και να αναγράφεται η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

55 Χυλοπιτάκι 500 gr -Ζυμαρικό -Να είναι Α' ποιότητας 
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. 
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. -Να 
υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 

56 Χυμοί Φρούτων 1 λίτρο -Χυμός διαφόρων φρούτων σε συσκευασία χάρτινη τύπου tetrapack 1 
λίτρου χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην 
ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή 
μείγμα αυτών των συστατικών. 
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

 ΟΜΑΔΑ :  Ελαιόλαδο 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Ελαιόλαδο 5 

λίτρα 
-Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο» 
-Να είναι οξύτητας 0-1% 
-Συσκευασία μεταλλική 5 λίτρων, στην 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. 
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 ΟΜΑΔΑ : Κατεψυγμένα Λαχανικά    

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Φασολάκια  

-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 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 . 
-Τα είδη να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα 
και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

2 Αρακάς  
κλπ 

κατεψυγμένα 
είδη  

 

 ΟΜΑΔΑ:    Γάλα τύπου εβαπορέ 

 Τμήμα 1: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Τμήμα 2:   ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1   γάλα 400 

ΓΡΑΜ. 

Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) , μη ζαχαρούχο, αποστειρωμένο.Η  πρώτη ύλη (νωπό 

γάλα αγελαδινής προέλευσης) για την παρασκευή του συμπυκνωμένου γάλακτος να 

πληροί τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να έχει την 

απαραίτητη ποιότητα σε φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να 

δώσει ένα άριστο προϊόν (συμπυκνωμένο γάλα), χωρίς ελαττώματα.  

Να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και αποστείρωση.  

Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να είναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες 

αποθέσεις) και το λίπος του να μην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώμα,  μέσα στα 

κουτιά.  

Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.  

Να μην παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των 

συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.  

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του, πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 

ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.  

Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου 

γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.  

Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO 9001 

(σύστημα διασφάλισης ποιότητας). 

- Η συσκευασία τους γάλακτος πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να 
απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 
- Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις "παστεριωμένο γάλα", το σήμα 
καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας, συντήρησης. Η 
αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει να είναι ίδια με την ημέρα 
παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, 
χτυπημένες κλπ. 


