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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Μπολ βιοδιασπώμενο, με αποσπώμενο διάφανο καπάκι, για τα κυρίως γεύματα. 

Χωρητικότητας 1000ml με απόκλιση 100ml και βάθους 6cm περίπου.  

2. Μπολ βιοδιασπώμενο, με αποσπώμενο διάφανο καπάκι, για σαλάτα και 

πολτοποιημένα γεύματα. Χωρητικότητας 500ml με απόκλιση 50ml και βάθους 6cm 

περίπου.  

3. Μπολ βιοδιασπώμενο, με αποσπώμενο διάφανο καπάκι, για κρέμα, ζελέ, 

κομπόστα. Χωρητικότητας 250ml με απόκλιση 50ml και βάθους 6cm περίπου.  

4. Ποτήρια 240ml (8oz) με απόκλιση χωρητικότητας 20ml, κατάλληλα για ζεστά 

ροφήματα, διπλότοιχα από χαρτόνι με εσωτερική επικάλυψη αμύλου PLA, σε 

χρώμα καφέ kraft ή λευκό. 

5. Καπάκια χρώματος λευκού για ζεστά ροφήματα που θα εφάπτονται με ακρίβεια 

στα αντίστοιχα ποτήρια, ώστε να κλείνουν χωρίς διαρροές. Κατασκευασμένα από 

PLA ώστε να αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία. 

6. Πηρούνια, κουτάλια, μαχαίρια βιοδιασπώμενα χρώματος λευκού, μιας χρήσης, 

μήκους 16cm με απόκλιση 1 cm, κατασκευασμένα από PLA ώστε να αντέχουν σε 

υψηλή θερμοκρασία. 

7. Σακούλες μεταφοράς τροφίμων βιοδιασπώμενες «φανελάκι» ύψους 60cm. 

8. Σακούλες τροφίμων χάρτινες KRAFT διαστάσεων 12X26cm για αρτοσκευάσματα 

(τοστ). 

9. Σακούλες τροφίμων χάρτινες KRAFT διαστάσεων 12X35cm για αρτοσκευάσματα 

(σάντουιτς).  

10. Διαφανής μεμβράνη τροφίμων για επαγγελματική χρήση πλάτους 45cm σε ρολό 

μήκους 250m.  
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1. Όλα τα προαναφερθέντα υλικά πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και 100% 

βιοδιασπώμενα, ανθεκτικά και ασφαλή για κρύα και ζεστά ροφήματα και γεύματα.  

2. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το 

εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το 

εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 ή ISO 13485 κ.τ.λ.  

3. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση 

στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το 

προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα 

οποία να προκύπτει ότι η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον 

κατασκευαστή.  

4. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές/απαιτήσεις προτύπων ασφαλείας, διαθέτοντας σήμανση CE (ΚΥΑ 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648//ΦΕΚ Β/2198/02.10.2009 – εναρμόνιση με το άρθρο 8 της οδηγίας 

93/42/ΕΟΚ/14.6.1993, ως ισχύει) και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 

τους την ανωτέρω προβλεπόμενη σήμανση.  

5. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από οικολογικά 

βιοδιασπώμενες πρώτες ύλες και να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 2) του 

Νόμου 4736/2020 (Α΄200) « Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση 

των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις». 

Όλες οι προσφέρουσες εταιρίες υποχρεούνται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη 

δήλωση.   

6. ΠΡΟΣΟΧΗ. Υποχρεωτική κατάθεση δείγματος ανά είδος, μέχρι την ημερομηνία λήξης 

της ανάρτησης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης δείγματος, η προσφορά δεν θα γίνεται 

αποδεκτή.  

 
 

 


