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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Μπολ με αποσπώμενο καπάκι, για τα κυρίως γεύματα. Χωρητικότητας 1000ml με 

απόκλιση 100ml και βάθους 6cm περίπου.  

2. Μπολ με αποσπώμενο καπάκι, για σαλάτα και πολτοποιημένα γεύματα. 

Χωρητικότητας 500ml με απόκλιση 50ml και βάθους 6cm περίπου.  

3. Μπολ με αποσπώμενο 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 μέχρι 120 οC. 

5. Καπάκια που θα εφάπτονται με ακρίβεια στα αντίστοιχα ποτήρια ζεστού ροφήματος, 

ώστε να κλείνουν χωρίς διαρροές. Να έχουν θερμική αντοχή μέχρι 120 ο
C. 

6. Πηρούνια, κουτάλια, μαχαίρια μιας χρήσης, μήκους 16cm με απόκλιση 1 cm. Να 

είναι εύχρηστα και ανθεκτικά, χωρίς κοφτερά άκρα και να έχουν θερμική αντοχή. 

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.  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να 

είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

2. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, όπου θα αναφέρονται μεταξύ άλλων, 

οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, η χώρα προέλευσης και τα στοιχεία παραγωγού ή 
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παρασκευαστή τελικού προϊόντος, για όλα τα είδη. 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 θα πρέπει να 

διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 ή ISO 

13485 κ.τ.λ.  

3. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, πληρώντας τις 

προϋποθέσεις του Ν. 4736/2020, ήτοι να μην είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από 

πλαστική ύλη ή από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Όλες οι προσφέρουσες εταιρίες 

υποχρεούνται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.   

4. Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας (ειδικό σύμβολο ή φράσεις όπως για 

παράδειγμα "κατάλληλο για τρόφιμα"). Όλα τα είδη θα πρέπει να πληρούν την Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία  (αρ. 16 Καν. 1935/04 και 10/2011) και να κατασκευάζονται με ορθές πρακτικές  

ώστε υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης να μη μεταφέρουν συστατικά τους στα 

τρόφιμα σε ποσότητες άνω του επιτρεπόμενου ορίου.  

5. Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες των 50-100 τμχ, πληρώντας τους 

όρους υγιεινής και ασφάλειας. 

6. Να είναι ανθεκτικά και να μην παραμορφώνονται κατά την επαφή τους με κρύα ή ζεστά 

τρόφιμα. Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του 

σκεύους, ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστή σούπα). 

7. Να μην είναι φθαρμένα, ραγισμένα. Να μην υπάρχουν ξέσματα  (γρέζια, κλπ). 

8. Απουσία πάσης φύσεως ξένων σωμάτων (π.χ. πέτρες, τρίχες, σκόνη) από το περιβάλλον 

παραγωγής.  

9. Η κατακύρωση να γίνει στον ίδιο προμηθευτή για τα ποτήρια και τα καπάκια, ώστε να μην 

υπάρχει περίπτωση αστοχίας στο σετ (θα πρέπει τα καπάκια να προσαρμόζονται με 

ακρίβεια στα ποτήρια). 

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

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

αποδεκτή.  

 

 

 


