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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Τρίπολης πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη παντοπωλείου,
τροφίμων κλπ. που είναι απαραίτητα για τον Δήμο (Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό
Παντοπωλείο), το Νομικό Πρόσωπο (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και την Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α/2006).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης (ΦΕΚ 163/
Α/2009).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4257/14(ΦΕΚ93/τ.Α/14/4-2014 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 160/Α/2014), όπως
ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις
8. Τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι προμήθειες θα είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων ε κ τ ό ς της σύμβασης που αφορά τις Παιδικές Κατασκηνώσεις της οποίας η
διάρκεια θα είναι για την κατασκηνωτική περίοδο 2017 .
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα

χιλιάδων

πενήντα

δυο

ευρώ

και

τριάντα

ενός

λεπτών

(212.052,31€)

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον
προϋπολογισμό κάθε φορέα και θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ εξόδων τους.
Aναλυτικά έχει ως εξής:
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟ ΦΠΑ
13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
ΠΟΣΟ ΦΠΑ
24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ

118.142,60
15.358,54
133.501,14
63.347,72
15.203,45
78.551,17
181.490,32
30.561,99
212.052,31
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τακτικό

Η προμήθεια
θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης στις ομάδες:
. ελαιόλαδα,
. οπωροκηπευτικά,
. κατεψυγμένα λαχανικά και ψάρια,
. κρέατα, πουλερικά
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα ειδών στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου &
Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006 (ΦΕΚ 33/14-2-2006).
Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, παντοπωλείου κλπ η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή
προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης στο σύνολο της
ομάδας και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες από τις ομάδες που
αναφέρονται παραπάνω και για έναν ή περισσότερους φορείς. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
θα απευθύνονται στο Δήμο Τρίπολης και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης θα απευθύνονται
στον εκάστοτε φορέα (Δήμο, Ν.Π.Δ.Δ. και Κ.Ε.ΔΗ.Τ.).

Δε γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του
κάθε προϊόντος ή σε μέρος της ομάδας επί ποινή αποκλεισμού.
Ο Δήμος, το Ν.Π.Δ.Δ. και η Κ.Ε.Δ.Η.Τ. δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο της
δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, καθώς οι πραγματικές ανάγκες θα
προκύψουν:
Α. για το Δήμο από τον τελικό αριθμό των παιδιών – κατασκηνωτών όλων των περιόδων καθώς και
από τις αιτήσεις των απόρων του κοινωνικού παντοπωλείου.
Β. για το Ν.Π.Δ.Δ. από τον τελικό αριθμό των παιδιών όλων των παιδικών σταθμών και τον τελικό
αριθμό των εγγεγραμμένων των Κ.Α.Π.Η. και των οικονομικά αδύναμων του προγράμματος
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Γ. για την Κ.Ε.Δ.Η.Τ. από τον τελικό αριθμό των παιδιών όλων των παιδικών σταθμών και των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.
Οι δαπάνες της μελέτης είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες για τη λειτουργία τους και
συνεπώς είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο, το ΝΠΔΔ και την ΚΕΔΗΤ.
Τρίπολη, 25-11-2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, ΠαιδείαςΠολιτισμού

Η Συντάξασα

Γιαννακοπούλου Αργυρώ

Μαρία Καραλέκα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια των κάτωθι ειδών ανά ομάδες και υποομάδες ειδών:
Τρόφιμα
Συμπυκνωμένο γάλα (συσκευασίας 410 γραμμαρίων)
Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο (άρθρο 80α και του Κ.Τ.Π.), του οποίου η
κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος
τουλάχιστον 25 %. Επίσης θα πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών
σταθερότυπων, που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία γάλακτος, καθώς και περί υποχρεωτικής
επισήμανσης στην συσκευασία του (ημερομηνία θερμικής επεξεργασίας, λήξης, σύνθεση, χώρα παραγωγής,
συστάσεις σχετικές με την μέθοδο αραίωσης , σήμα καταλληλότητας κτλ),
Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει θερμανθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, των οποίων το
σύστημα κλεισίματος να παραμένει άθικτο.
Γάλα (αγελάδας σε χάρτινη συσκευασία του ενός λίτρου μακράς διαρκείας)
Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με του όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις
ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς και τα μικροβιολογικά κριτήρια που
περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και 56/95. Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό
έγκρισης.
Γιαούρτι αγελάδας με φρούτα (σε συσκευασία των 145 γραμμαρίων)
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με του όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις
ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς και τα μικροβιολογικά κριτήρια που
περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και 56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης.
Ειδικότερα το προσφερόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι συμπαγής, όχι πορώδης και η επιφάνεια της μάζας
της να εμφανίζει την όψη αλάβαστρου χωρίς διαχωρισμό ορού ή συσσώρευση υγρασίας κάτω από το
κάλυμμα. Η οσμή-γεύση της θα είναι αρωματική με φρούτα, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε χρώμα λευκό
όπως του γάλακτος.
Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το
αμετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος. Επί της συσκευασίας θα
αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος, η ημερομηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυμία της
εταιρείας με ανεξίτηλη γραφή.
Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία και να φέρουν τη σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής
υπηρεσίας.
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις χύμα (συσκευασία του 1 κιλού), αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και το
κορν φλάουερ πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών. Οι οργανοληπτικοί και
μακροσκοπικοί χαρακτήρες των προϊόντων αυτών πρέπει να είναι άμεμπτοι και χωρίς ενδείξεις
χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Πρέπει να διατίθενται στην
κατανάλωση αμιγές χωρίς ελαττώματα και χωρίς ανάμιξη με άλευρα άλλων καρπών. Στη συσκευασία τους να
αναφέρεται ημερομηνία λήξης και προέλευσης (εταιρία και χώρα). Η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται από
αυτοκίνητα κλειστού τύπου και τα προϊόντα που μεταφέρονται να μην έρχονται σε επαφή με σκόνη και
διάφορους ρύπους. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να μεταφέρουν αποκλειστικά
τα συγκεκριμένα προϊόντα. Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα παραδίδεται σε συσκευασία του ενός κιλού. .
Φασόλια και φακές χύμα (συσκευασίες των 500 γραμμαρίων και του ενός κιλού)
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Πρέπει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμένα κάθε ξένης
πρόσμιξης που οφείλεται στην επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διάφορων συμφυωμένων φυτών,
χρωμάτων, ξύλων, ζιζανίων, κόκκων δημητριακών. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής
ύλης και η εμφάνιση προσβολής από ακάρεα. Τα ανωτέρω θα παραδίδονται σε συσκευασίες των 500
γραμμαρίων και του ενός κιλού.
Μαργαρίνες
Θα πρέπει να πληρούν όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, να μην εμφανίζουν οσμή ή γεύση τάγγισης,
σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχουν από τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες γενικά ενδείξεις
χρησιμοποίησης κατά την παρασκευή τους ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Να μην
περιέχουν βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα καθώς και υπολείμματα καταλυτών υδρογόνωσης ή διαλυτικών
μέσων για την εκχύλισή τους. Να μην περιέχουν τοξικές ουσίες και να διατίθενται μη επιτρεπόμενης της
οποιασδήποτε ανάμειξής τους με έλαια προερχόμενα από άλλους καρπούς ή ελαιούχα σπέρματα ή έλαια
ζωικής προέλευσης και στις συσκευασίες να φέρουν δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής και ανάλωσης.
Ελιές
Οι ελιές Καλαμών να είναι πρόσφατης παραγωγής χωρίς αλλοιώσεις, να μην είναι μαλακές και σε
φυσιολογικό μέγεθος και χρώμα.
Προϊόντα αλλαντοποιίας (μπέικον, πίτσες κλπ)
Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τον κανονισμό 853/2004,
αγορανομική διάταξη 14/89 καθώς και τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις, (Π.Δ.
204/1996 και Π.Δ. 34/2000) καθώς και των προβλεπόμενων από το Άρθρο 11 και 91 του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών.
Είτε πρόκειται για προϊόντα από σύγκοπο κρέας είτε για προϊόντα από τεμάχια κρέατος κρίνεται απαραίτητη η
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επισήμανση των ενδείξεων στην συσκευασία τους και αφορούν:
 Ονομασία πώλησης του προϊόντος, ένδειξη φυσικής κατάστασης του ή της ειδικής επεξεργασίας του
 Το ή τα είδη των κρεάτων και η ποσότητά τους
 Ο κατάλογος των συστατικών κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βάρος
 Στα τρόφιμα που έχουν κολλαγόνο αναγραφή της χρησιμοποίησής του
 Αναγραφή της χρήσης αμύλου ή πρωτεϊνών για μη τεχνολογικούς λόγους.
 Το όνομα της κατηγορίας συστατικών (χρωστικές, συντηρητικά, αντιοξειδωτικά κ.λ.π.) συνοδευόμενο
από το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό «Ε….»της Ε.Ε.
 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου
 Η ημερομηνία ανάλωσης
 Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης
 Η επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή
 Ο τόπος προέλευσης του τροφίμου
 Ο κωδικός Παρτίδας
 Το σήμα καταλληλότητας
Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ( αδρανές υλικό,
απαέρωση εξασφάλιση του αμετάβλητου του προϊόντος κλπ) και το προϊόν πρέπει να πληροί τις
απαιτούμενες μικροβιολογικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι
συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης πρέπει να εναρμονίζονται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (
θερμ. μεταφοράς και αποθήκευσης, χρήση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, έλεγχος υγιεινής των ).
Για όλα τα προϊόντα της αλλαντοποιίας να πληγούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές όπως αυτές
καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία.
Κομπόστες
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής, λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες
περιεκτικότητες των συστατικών.
Καρυκεύματα
Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες αεροστεγείς και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
Άνθος αραβοσίτου
Να αναγράφονται στη συσκευασία τα συστατικά, η ημερομηνία λήξης και να τηρούνται οι διαδικασίες
αεροστεγούς συσκευασίας του.

5

Μπισκότα – γκοφρέτες - καραμέλες
Να αναγράφονται στη συσκευασία τα συστατικά, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
Δημητριακά
Τα δημητριακά (κορν φλέικς) να είναι σε συσκευασία αναλλοίωτη, κουτί ή σακούλα με νιφάδες πρόσφατης
παραγωγής και καλής διατήρησης χωρίς ξηρούς καρπούς με αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης.
Ρύζι χύμα (λευκό τύπου γλασέ και κίτρινο τύπου Αμερικής, σε συσκευασίες των 500 γραμμαρίων και
του ενός κιλού)
Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο, να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να
είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κλπ. Να είναι απόλυτα καθαρό και
απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Να
μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις, κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15-16%. Στην
συσκευασία ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να
γράφεται και η ποιότητα ρυζιού. Τα ανωτέρω θα παραδίδονται σε συσκευασίες των 500 γραμμαρίων και του
ενός κιλού.
Ζυμαρικά (μακαρόνια, πάστες κλπ)
Νοούνται προϊόντα παρασκευαζόμενα από σιμιγδάλι πλούσια σε γλουτένη και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα
εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. Δεν πρέπει να εμφανίζουν
συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει
να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας
αυτών. Απαγορεύεται ο τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά
στην κατανάλωση ζυμαρικών που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή ακάρεα. Τα ζυμαρικά
όταν βράζονται με νερό πρέπει:
α. να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο,
β. να μην διασπώνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%,
γ. να μην παρουσιάζουν πολτώδη υφή και
δ. το υγρό βρασμού πρέπει να είναι όσο το δυνατό διαυγές, χωρίς δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση.
Πρέπει να διατίθενται πάντα σε συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Η μεταφορά
να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο
με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
Οι xυλοπίτες, λαζάνια, τραχανάς, να περιέχουν αυγά και γάλα και να είναι ευρέως διαδεδομένα στην
ελληνική αγορά, να είναι πρόσφατης παραγωγής. Στη συσκευασία να αναγράφονται τα συστατικά η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
Σάλτσες
Ο ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας, να είναι χωρίς συντηρητικά, χωρίς φλοιό και σπόρους, με
ομοιόμορφο χρώμα ερυθρό ώριμης τομάτας, χωρίς κηλίδες και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες.
Τοματάκι ψιλοκομμένο, το προϊόν πρέπει να αποτελείται από τεμάχια τομάτας με ομοιόμορφο ερυθρό
χρώμα της ώριμης τομάτας, με υγρή φάση απαλλαγμένη από ξένες ύλες, χωρίς καρυκεύματα.
Ο τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης, πρέπει να περιέχει συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 28%
με χρώμα ερυθρό βαθύτερου χρώματος, χωρίς κηλίδες, απαλλαγμένος από σπόρους, τεμάχια τομάτας και
γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες.
Η μαγιονέζα και η κέτσαπ σε αεροστεγής συσκευασία με απαλή υφή με αναγραφόμενη η ημερομηνία λήξης
σε πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα.
Τα κονσερβοποιημένα είδη θα πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης πάνω στο άκρο του
λευκοσιδηρού δοχείου και όχι στην επικολλημένη ετικέτα.
Γλυκαντικές ύλες
Για τις μαρμελάδες επισημαίνεται η παράδοσή τους στις συσκευασίες όπως αυτές περιγράφονται στους
ειδικούς όρους της διακήρυξης και σε γεύσεις βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα και να πληρούν τις διατάξεις του
Κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής, λήξης του
προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες των συστατικών
Για το μέλι θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας - κανονισμός 853/2004,
Π.Δ. 498/83 και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αγορανομική διάταξη. Η συσκευασία να είναι των
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1.000 ή 500 γραμμαρίων και να πληροί της απαιτήσεις της Νομοθεσίας περί επισήμανσης, παρουσίασης
(στοιχεία προέλευσης, τρόπου παραλαβής, είδος άνθους ή φυτού - καθαρού βάρους, κωδικού παρτίδας,
στοιχεία παραγωγού ή συσκευαστή και χώρα προέλευσης (Ελλάδα). Να αναγράφεται στη συσκευασία η
ημερομηνία παραγωγής, λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες των συστατικών
Η πραλίνα φουντουκιού, μερέντα με πραγματική σοκολάτα, με απαλή υφή, σε βάζο πλαστικό με
αναλλοίωτη συσκευασία, να αναγράφεται η ημερομηνία λήψης και προέλευσης (εταιρεία και χώρα).
Η ζάχαρη ψιλή θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 1 κιλού και η ζάχαρη άχνη σε συσκευασία
500γραμμαρίων. Θα πρέπει να έχουν άμεπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χωρίς ενδείξεις ατελούς
επεξεργασίας ή χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών. Να είναι αμιγείς χωρίς ξένες ανόργανες ύλες ή
χρωστικές ουσίες και να περιέχουν αποκλειστικά και μόνο τα συστατικά που καθορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, με εξαίρεση την άχνη ζάχαρη. Επίσης δεν θα πρέπει να έχει υποστεί ζύμωση ή οποιαδήποτε
αλλοίωση της κανονικής της σύστασης.
Το ζελέ να είναι σε κόκους (μπαλάκια που δεν παράγουν σκόνη) χωρίς χρωστικές και δυνατότητα
απορρόφηση νερού με 50% με αναγραφόμενη η ημερομηνία λήξης και σε συσκευασία ειδική για τρόφιμα.
Αρτυματικές ύλες – ηδύσματα ξηρής μορφής
Το επιτραπέζιο Ιωδιούχο αλάτι θα πρέπει να παραδίδεται σε συσκευασίες των 500 γρ., να πληροί τις
απαιτήσεις του Κώδικά Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 38 & 11), να είναι απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και
γενικά ξένες ύλες, χωρίς πρόσθετες χρωστικές ύλες, με καθαρό λευκό χιονάτο χρώμα, να μην εμφανίζει
οποιαδήποτε οσμή και η γεύση του να είναι αποκλειστικά και σαφώς αλμυρή.
Στη κανέλλα ξύλο η συσκευασία της να είναι σε καλή κατάσταση όχι σπασμένο το περιεχόμενο και με σωστή
περιεκτικότητα.
Η συσκευασία της κανέλλας τριμμένης να είναι σε καλή κατάσταση με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό
χρώμα.
Στο πιπέρι σε συσκευασία 500gr, πρόσφατα να έχει τριφτεί με αναγραφόμενες προδιαγραφές και προέλευση.
Στο φακελάκι δάφνης τα φύλλα να είναι πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης καθώς και η
συσκευασία να είναι αεροστεγής.
Τα μπαχαρικά (μοσχοκάρυδο, κύμινο κ.λ.π.) σε αναλλοίωτη συσκευασία, πρόσφατης παραγωγής τριμμένα
με πλούσιο άρωμα.
Η ρίγανη σε συσκευασία 500gr σε αναλλοίωτη συσκευασία, πρόσφατη παραγωγή τριμμένη με πλούσιο
άρωμα.
Το ξύδι θα πρέπει να έχει οξύτητα τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ. Δεν θα πρέπει να είναι «αναπλήρωμα
ξυδιού» και να διατίθεται στην συσκευασία εμφιάλωσης, περιεκτικότητας όπως αυτή περιγράφεται στους
ειδικούς όρους της Διακήρυξης. Τονίζεται η υποχρεωτική αναγραφή της ημερομηνίας συσκευασίας του.
Ο πουρές να είναι από φυσική αμυλώδης πατάτα χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα και εντελώς
αποξηραμένος.
Επίσης ο ζωμός λαχανικών, βοδινού και κοτόπουλου σε σκόνη να είναι χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα
και εντελώς αποξηραμένος.
Για όλες τις αρτυματικές ύλες και τα ηδύσματα σε ξηρή μορφή ισχύουν οι απαιτήσεις του Κώδικά
Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 42,43, 11 & 54). Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα μακροσκοπικά και
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. Απαιτείται η υποχρεωτική αναγραφή του αριθ. παρτίδας σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Το κακάο σε κουτί αναλλοίωτο με ημερομηνία λήξης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα.
Αυγά
Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α΄ κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε.
Τα αυγά θα πρέπει να είναι ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων
διατάξεων και να έχουν μεσαίο βάρος 53-63 γρ. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή
το κέντρο συσκευασίας, με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεις:
 όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά την συσκευασία
 διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου
 κατηγορία αυγού Α΄
 κατηγορία βάρους
 αριθμός αυγών
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 ημερομηνία ελάχιστης δραστηριότητας
Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης.
Κατεψυγμένα
Φυλλο κρούστας σε συσκευασία 1/2 κιλού. Θα είναι από αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, φυτικά έλαια και
λίπη μερικώς υδρογονωμένα, νερό αλάτι ζάχαρη κλπ .Επίσης η συσκευασία να είναι ειδική για τρόφιμα και να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
Εμφιαλωμένο νερό & αναψυκτικά & χυμοί
Το εμφιαλωμένο νερό θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών τόσο για τις συνθήκες και μεθόδους παραγωγής, εμφιάλωσης, συντήρησης και διάθεσης όσο και
για την εναρμόνιση στα ισχύοντα μικροβιολογικά σταθερότυπα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.
Τα αναψυκτικά μεγάλης συσκευασίας να είναι σε πλαστικά μπουκάλια με πώμα ασφαλείας, το περιεχόμενό
του να είναι καθαρό, να αναγράφεται στη συσκευασία το pH, το ποσοστό της ζάχαρης η αλκαλικότητα και
σκληρότητα του νερού, το ποσοστό του CO2, και να έχει πραγματοποιηθεί μικροβιολογικός έλεγχος.
Τα αναψυκτικά μικρής συσκευασίας (250 ml) μπορεί να είναι σε μπουκάλια από γυαλί ή πλαστικό και με τις
ανωτέρω προδιαγραφές.
Στους χυμούς να αναγράφεται στη συσκευασία η οξύτητα, το ποσοστό της ζάχαρης, το pH, η ημερομηνία
λήξης, να έχει το σωστό χρώμα και να έχει πραγματοποιηθεί μικροβιολογικός έλεγχος.
Στον προμηθευτή που θα κατοχυρωθούν τα είδη για τις παιδικές κατασκηνώσεις θα πρέπει στο χώρο
της κατασκήνωσης να παραδώσει τρία ψυγεία.
Κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά
Κατεψυγμένα ψάρια
Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 92, & 93 και η
εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις καθώς και την εμπορία και
διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές και
αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα.
Επίσης πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν νερό εξωγενούς προέλευσης ανώτερο του
6%.
Κατεψυγμένα λαχανικά
Ο αρακάς και τα φασολάκια, πρέπει να πληροί όλους τους όρους των άρθρων 119 & 120 του Κώδικά
Τροφίμων και Ποτών. Θα πρέπει να περιέχει μόνο τα βρώσιμα μέρη των φυτών, χωρίς την ύπαρξη άλλων
τμημάτων του φυτού ή άλλων ξένων υλών. Επισημαίνεται η απουσία φυτοφαρμάκων και ελαττωμάτων. Η
συσκευασία, συντήρηση και διακίνηση των προϊόντων θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει σαφώς το είδος. Τα
διατηρημένα τρόφιμα μετά την απόψυξη τους πρέπει να παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες
παρόμοιους με εκείνους των νωπών τροφίμων από τα οποία προέρχονται. Ιδιαίτερη προσοχή στο χρώμα το
οποίο πρέπει να είναι έντονο πράσινο και στο μέγεθος το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο σε όλη την ποσότητα
των προσφερομένων προϊόντων.
Τα προσφερόμενα κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
Ελαιόλαδο
Στο ελαιόλαδα θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο», να έχει οξύτητα
μικρότερης ή το πολύ ίσης με 0,1 (1%) σε ελαϊκό οξύ και με χρώμα κυμαινόμενο από κίτρινο μέχρι
πρασινοκίτρινο. Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα ή πλαστικά δοχεία, να είναι σύμφωνα με τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ (όπως κονσέρβες κλπ)
Να αναγράφονται στη συσκευασία τα συστατικά, ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
Όλα τα παραπάνω προσφερόμενα είδη τροφίμων πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
Είδη καθαριότητας Απορρυπαντικά – είδη κουζίνας
Αλουμινόχαρτο; να είναι ανθεκτικό στη χρήση και διαστάσεων 0,45χ100μ.
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Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές, στεγανές, υψηλής αντοχής, διαστάσεων 105X120 εκ. και χρώματος
μαύρου.
Σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι, πλαστικές, στεγανές, υψηλής αντοχής, διαστάσεων 52Χ75 εκ. και σε
συσκευασία 10 τεμαχίων το πακέτο.
Σακούλες απορριμμάτων οικιακής χρήσης, στεγανές, υψηλής αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 εκ. και σε
συσκευασία 30 τεμαχίων το ρολό.
Σκούπα βούρτσα: βιδωτή οικιακή πλαστική υψηλής αντοχής να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα
χωρίς να αφήνει ίχνη χωρίς κοντάρι με πλαστική τρίχα,.
Κοντάρι: να είναι μεταλλικό καλυμμένο με πλαστικό, ύψους 1,30 εκ. να βιδώνει απόλυτα με σκούπες και
σφουγγαρίστρες οικιακές.
Φαράσι με χειρολαβή και λάστιχο μπροστά.
Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό με κοντάρι μεταλλικό καλυμμένο με πλαστικό και λάστιχο μπροστά.
Τύπου Χλωρίνη σε συσκευασίες4 λίτρων σε πλαστικό δοχείο να μη περιέχει ανιονικά τασιενεργά λιγότερο
από 5% . Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης. . Να έχει
έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ και σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ
Όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης με υδροχλωρικό οξύ 15% και σε συσκευασία 0,5 λίτρων. Να έχει
έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ και σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ
Γάντια ιατρικά ελαστικά μιας χρήσης, αμφιδέξια, ελαφρά πουδραρισμένα σε συσκευασία πακέτου των 100
τεμαχίων, για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών από νιτρίλιο να φέρει σήμανση CE
Γάντια κουζίνας πλαστικά σκληρά με εσωτερική επένδυση βάμβακα, Νο 7 και 8 σε ζευγάρι.
Σφουγγαρίστρα οικιακή (ανταλλακτικό) τύπου wettex, απορροφητική, 250 γρ. με αντοχή στα αλκαλικά και
όξινα καθαριστικά .Να μην αφήνει χνούδια .. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι
που θα επιλεγεί
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400 γρ. με κρόσσια από πρωτογενή νήματα με με κοντάρι, απορροφητική,
βαμβακερή.
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική (ανταλλακτικό) με κρόσσια από πρωτογενή νήματα απορροφητική,
βαμβακερή χωρίς κοντάρι.
Σύρμα γαλβανιζέ φωλιά (τεμάχιο)
Σφουγγάρια με σύρμα ΤΥΠΟΥ SCOTH BRITE μεγάλα 0,80χιλ. Χ 1,20χιλ.
Χαρτί ρολό κουζίνας λευκό, επαγγελματικό, ανθεκτικό, απορροφητικό, όχι ανακυκλωμένο, από καθαρή
χαρτομάζα βάρους 5 κιλών και 800 γραμμαρίων.
Χαρτί υγείας τρίφυλλο ποιότητας Α, μη ανακυκλωμένο από καθαρή χαρτομάζα (συσκευασία των 8
τεμαχίων) βάρους 120 gr το τεμαχιο
Χαρτί υγείας δίφυλλο, ποιότητας Α, όχι ανακυκλωμένο (συσκευασία των 8 τεμαχίων) βάρους 84 gr το
τεμαχιo
Χαρτοπετσέτες 24Χ24 χρώματος λευκού σε ειδική συσκευασία 500 τεμ., μαλακή και απορροφητική από
καθαρή χαρτομάζα.
Χαρτοπετσέτες 30χ30 χρώματος λευκού σε ειδική συσκευασία 80 τεμ. μαλακή και απορροφητική από
καθαρή χαρτομάζα.
Υγρό σαπούνι με αντλία 500ml . Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ και σύμφωνα με τον κανονισμό
1907/2006/ΕΕ
Υγρό καθαρισμού χεριών - κρεμοσάπουνο σε συσκευασία 4 λίτρων. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ
σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ.
Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασίες 4 λίτρων, 1 λίτρου, 1/2 λίτρου. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και
ΔΔΑ και σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ
Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης σε συσκευασία 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα οδηγίες
χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ σύμφωνα με τον κανονισμό
1907/2006/ΕΕ.
Καθαριστικό τζαμιών διάφανο σε συσκευασία 4 λίτρων. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ σύμφωνα
με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ.
Πανί απορροφητικό τύπου wettex και διαστάσεων 25Χ30 εκ. γρήγορο στέγνωμα υψηλή απορροφητικότητα
χωρίς να αφήνει χνούδι.
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός, 15 λίτρων και ύψους 28 εκ. με στίφτη.
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Κουβάς- καρότσι επαγγελματικό καθαρισμού με πρέσα μεταλλική 31 λιτ και μεταλλικό χερούλι.
Καθαριστικό αλάτων μπάνιου σπρέι σε συσκευασία 750 ml. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί και
υπολείματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ σύμφωνα
με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (σκόνη) συσκευασμένο.
Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων συσκευασμένο υγρό 1 λιτ. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ
σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ
Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων υγρό. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ σύμφωνα με τον
κανονισμό 1907/2006/ΕΕ
Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου πιάτων 5 λίτρων. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ σύμφωνα με
τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ
Αποσκληρυντικό πλυντηρίου πιάτων συσκευασμένο 5 λιτ. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ σύμφωνα
με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ
Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 λιτ. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και ΔΔΑ σύμφωνα με τον κανονισμό
1907/2006/ΕΕ
Αλουμινόχαρτο 0,45χ100 μέτρα
Διαφάνεια 0,45χ100 μέτρα. Μεμβράνη τροφίμων διαφανής 0,45 χ100
Αντικολλητικό χαρτί 0,45χ10 μέτρα
Οδοντογλυφίδες 1.000 τεμαχίων
Φιάλη γκαζιού 190 γρ.
Κάρβουνα συσκευασμένα σε χάρτινο σακί των 10 κιλών.
Καλαμάκια πλαστικά σπαστά 1000 τεμαχίων.
Τραπεζομάντιλα χάρτινα μιας χρήσεως σε συσκευασία κιβωτίου 100 τεμαχίων 1χ1 μέτρο.
Τσάντες πλαστικές (σακούλες) τύπου παντοπωλείου για μεταφορά τροφίμων κλπ συσκευασία 5 κιλών.
Εντομοκτόνα
Συσκευές αντικουνουπικές για ταμπλέτες
Αντικουνουπικές ταμπλέτες 20 τεμαχίων
Εντομοαπωθητική σπείρα 10 τεμ.
Εντομοαπωθητικά σπρέι τύπου μπαϊγκον 300 ml Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να
είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Η συσκευασία να είναι ασφαλής και
εύχρηστη. Να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού
χώρου).
Β. Τυροκομικά είδη

Τυρί φέτα με προδιαγραφές Π.Ο.Π

Γραβιέρα γλυκιά με προδιαγραφές Π.Ο.Π,

Τυρί κίτρινο τύπου EDAM

Μυζήθρα με προδιαγραφές Π.Ο.Π
Τα τυροκομικά είδη πρέπει να έχουν ήπια γεύση, να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι
απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να φέρουν
δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Τα τυροκομεία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 56/95,
να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.).
Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις
υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.
Τα χορηγούμενα είδη θα φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11, 83 του
Κ.Τ.Π. ήτοι τύπος, κατηγορία τυριού, είδος γάλακτος από το οποίο παρασκευάστηκε, ελάχιστο ποσοστό
λίπους (υπολογισμένο σε ξερή ουσία), μέγιστο ποσοστό υγρασίας, ημερομηνία παραγωγής και ελάχιστης
διατηρησιμότητας, κωδικό μονάδος παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικά τα τυροκομικά είδη να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.
Γ. Είδη αρτοποιίας
Σύμμικτο - χωριάτικο ψωμί το οποίο να παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από
σκληρό σιτάρι και αλεύρων Τ.70% από μαλακό σιτάρι.
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Απαιτείται η Παρασκευή, συσκευασία και μεταφορά του να γίνεται σύμφωνα με τα κανόνες Διασφάλισης
Υγιεινής των τροφίμων και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 111,112,113,114) και τα αγορανομικής
διάταξης 14/89.
Ο άρτος, τα χάμπουργκερ και το κουλούρι θα πρέπει να μεταφέρονται με χρήση κλειστών χαρτοκιβωτίων,
εντός των οποίων υπάρχει λευκό κατάλληλο χαρτί περιτυλίγματος ή αναγεννημένη κυτταρίνη. Πρέπει να είναι
αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις
προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά. Ο άρτος δεν πρέπει να παραδίδεται σε μέγεθος μεγαλύτερο ή μικρότερο απ΄ ότι ζητείται.
Η μεταφορά τα πρέπει να γίνεται από αυτοκίνητα κλειστού τύπου και τα προϊόντα που μεταφέρονται να μην
έρχονται σε επαφή με σκόνη και διάφορους ρύπους. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά
και να μεταφέρουν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Η φρυγανιά τριμμένη να είναι συσκευασμένη και να διατίθεται στην κατανάλωση αμιγές χωρίς ελαττώματα
και χωρίς ανάμιξη με άλλα υλικά.
Οι φρυγανιές θα πρέπει να είναι συσκευασμένες και σφραγισμένες σε αεροστεγή συσκευασία καθώς και να
αναγράφονται οι προδιαγραφές πρόσφατης παραγωγής.
Δ. Είδη ζαχαροπλαστείου
Βουτήματα βανίλιας με σύσταση: αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φυτική μαργαρίνη, βούτυρο γάλακτος, γάλα
φρέσκο, αυγά φρέσκα, βανιλλίνη, μπέικιν πάουντερ, σε συσκευασία κιβωτίου 6 κιλών στο οποίο να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
Βουτήματα κακάο με σύσταση: αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φυτική μαργαρίνη, βούτυρο γάλακτος, βανιλλίνη,
αυγά φρέσκα, κακάο 20-22%, μπέικιν πάουντερ, σταγόνες απομ. Σοκολάτας, σε συσκευασία κιβωτίου 6 κιλών
στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
Βουτήματα βανίλια – σοκολάτα με σύσταση: αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φυτική μαργαρίνη, βούτυρο γάλακτος,
βανιλλίνη, αυγά φρέσκα, μπέικιν πάουντερ, σταγόνες απομ. Σοκολάτας και στη μαργαρίνη εμπεριέχεται
σορβικό κάλιο, σε συσκευασία κιβωτίου 6 κιλών στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία παραγωγής.
To λευκό κεϊκ να έχει σύσταση: ζάχαρη, αλεύρι σίτου, αυγά σε σκόνη, άπαχο γάλα σκόνη, ορρός γάλακτος
σκόνη, άρωμα και σε συσκευασία μακρόστενης φόρμας.
Το κεϊκ σοκολάτας να έχει σύσταση : αλεύρι σίτου, ζάχαρη, αυγά σε σκόνη, κακάο, ορρός γάλακτος σκόνη,
λεύκωμα αυγού σε σκόνη και σε συσκευασία μακρόστενης φόρμας.
Οι τούρτες (γενεθλίων) να είναι ανάμικτες και φρέσκες, η βάση από παντεσπάνι με γεύση σοκολάτας (με
σύσταση αλεύρι για παντεσπάνι, αυγά, νερό, γάλα, βούτυρο, βανίλια, κακάο, μπέικον πάουντερ) στη μέση η
κρέμα ζαχαροπλαστικής να είναι βανίλιας και η επίστρωση να είναι από κρέμα ζαχαροπλαστικής με γεύση
σοκολάτας και διακοσμημένη με απλά κεράκια ροζ ή γαλάζια (κατόπιν συνεννόησης ο αριθμός), φλούδα
σοκολάτας, πολύχρωμη τρούφα, κας κας, σοκολατένια κουφετάκια κλπ και να μεταφέρονται σε ειδικές
συσκευασίες χάρτινες.
Παγωτό βανίλια και σοκολάτα με βασικά συστατικά : ζάχαρη, πλήρως αφυδατωμένο γάλα, σιρόπι γλυκόζης,
κρόκος αυγού, άπαχο γάλα, άρωμα βανιλλίνη για τη βανίλια και κακάου για την σοκολάτα.
Χωνάκι παγωτό με βασικά συστατικά : αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φυτικά έλαια, διογκωτικές ύλες, άρωμα
βανιλλίνη, άμυλο κλπ
Τα λοιπά είδη ζαχαροπλαστείου (οι δίπλες, οι κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα οι πάστες, τα
σκαλτούνια, τα τσουρέκια, τα κουλούρια και τα παξιμάδια) να είναι με πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής.
Στη συσκευασία να αναγράφονται τα συστατικά τους, η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης
Όλα τα ανωτέρω είδη να είναι σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανομικές
και Υγειονομικές Διατάξεις.
Ε. Οπωροκηπευτικά
Τα νωπά οπωροκηπευτικά να είναι πρώτης (1ης) κατηγορίας και να ανταποκρίνονται τα ποιοτικές
προδιαγραφές.
Απαλλαγμένα από ξένες ύλες (λάσπες, χώματα), κάθε άλλη ρύπανση και κάθε άλλη οργανική και ανόργανης
ύλης, μώλωπες, υπερβολική υγρασία, προσβολές από έντομα, παράσιτα ή ελαττώματα από μηχανικά αίτια.
Να μην είναι προϊόντα από φυτά ραντισμένα με φυτοφάρμακα, τα παραθείο αρσενικούχα, μολυβδούχα
σκευάσματα κ.λ.π. και συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην
περιέχουν κατάλοιπα των παραπάνω ουσιών που είναι επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία. Να είναι κανονικού
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μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο παραγωγής. Η
ωριμότητά τα να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε άριστη
κατάσταση, όσο αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, έτσι ώστε να
αντέχουν τα συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να φτάνουν στον προορισμό τα σε άριστη κατάσταση.
Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική
μέθοδο. Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τα τα ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως,
σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π. Η μεταφορά τα να γίνεται με οχήματα που πληρούν τα
προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες , ανά είδος , ώστε να αποτρέπεται η αλλοίωσή τα κατά τη
μεταφορά και την αποθήκευση. Επισημαίνεται η τήρηση από τον προμηθευτή των κανόνων Ορθής Πρακτικής
κατά την αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων.
Τα χορηγούμενα είδη οπωρολαχανοπωλείου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Κοινοτικούς Κανονισμούς και
τα εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας.
Τα είδη οπωρολαχανοπωλείου θα παραδίδονται συσκευασμένα σε καθαρά και ακέραια μέσα (κιβώτια)
χάρτινα ή ξύλινα μιας χρήσεως ή από πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα και με τέτοιο τρόπο που να
εξασφαλίζεται η μεταφορά και διακίνησή τα σε ικανοποιητική κατάσταση.
Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας τα περιπτώσεις αποστολής χύμα, πρέπει να είναι ομοιογενές τα τα
ποικιλίας, ποιοτικής κατάταξης, μεγέθους και βαθμού ωριμότητας. Τα προϊόντα στο δελτίο αποστολής ή στο
τιμολόγιο θα χαρακτηρίζονται ευκρινώς με την περιγραφή, την ποικιλία, την κατηγορία ποιότητας και τον
τόπο προέλευσής τα. Ο προμηθευτής θα προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο αγοράς του ζητηθεί προκειμένου
να διασταυρώνεται η αληθής αναγραφή των ποιο πάνω χαρακτηριστικών.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα ισχύουσες
υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
ΣΤ. Είδη κρεοπωλείου
Κρέας νωπό
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχει υποστεί
κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τα προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού – Υγειονομικού ελέγχου
στην Ελληνική γλώσσα. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική
κατάσταση. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία
ανώτερη των + 7ο C οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6 και αλλοίωση του χρώματος τα
οσμής και τα σύστασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα
με την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τα ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα, τόσο στο
δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Η μεταφορά του κρέατος τα τον φορέα, θα γίνεται υπό
υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα, εφοδιασμένα με σχετική άδεια τα Κτηνιατρικής υπηρεσίας. Τα
προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα ισχύουσες
υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
Επισημαίνεται η προμήθεια νωπού βόειου κρέατος για κατηγορίας Ζ (ηλικίας 8 έως 12 μηνών –νεαρό
μοσχάρι), με μυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S,E,U,R και βαθμού πάχυνσης κατηγορίας 1 και 2 και του χοιρινού
ηλικίας μέχρι 6 μηνών, άπαχο κρέατος ως ποσοστό του βάρους άνω του 45%. Απαιτείται η πλήρωση των
μικροβιολογικών προδιαγραφών τα αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία.
Τα θα πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής ή σφαγίων ζώων που γεννήθηκαν σε χώρες τα ευρωπαϊκής
ένωσης (χρώμα μελάνης σφραγίδας λαμπρό κυανό Ε133).
Κοτόπουλα νωπά : τύπου 65 %
Τα παραδιδόμενα νωπά κοτόπουλα καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα τα χορηγήτριας
εταιρείας θα πληρούν τα ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, καθώς και να
είναι σύμφωνα με τα όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Aκόμη θα πρέπει να είναι:
 Πρώτης (1ης) κατηγορίας, ανέπαφα, καθαρά (χωρία κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσίες ή αίμα), χωρίς
οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς σπασμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές και χωρίς εγκαύματα
ψύξης.
 Τύπου 65%, δηλαδή σφαγμένα, αποστειρωμένα, χωρίς κεφάλι, τα πόδια κομμένα τα ταρσούς, χωρίς τα
όργανα του πεπτικού συστήματος και χωρίς συκώτι, καρδιά, στομάχι.
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Να προέρχονται από εγκεκριμένο πτηνοσφαγείο και να φέρουν την απαραίτητη κονκάρδα στην οποία
αναγράφεται ο κωδικός του σφαγείου και η ημερομηνία ανάλωσής τα.
 Να συνοδεύονται με το απαραίτητο πιστοποιητικό καταλληλότητας του κτηνιατρικού ελέγχου. Τα νωπά
κοτόπουλα να παραδίδονται την πρώτη ή το πολύ δεύτερη ημέρα από την ημερομηνία σφαγής τα (βάσει
πιστοποιητικού).
 Να είναι σε ατομική συσκευασία με δίσκους πολυστερίνης με απορροφητικά πανάκια ή δίσκους που
έχουν απορροφητικές ικανότητες με διαφανή μεμβράνη (stretch film).
 Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα (ψυγεία) καθαρά, απολυμασμένα (το σχετικό
πιστοποιητικό απολύμανσης να επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται) με καταγραφικά θερμόμετρα.
 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα
ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις
Τα κρέατα θα είναι κομμένα σε μερίδες ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα τα προμήθειας και
τους/τις μάγειρες/σες.










ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ
Όλα τα παραπάνω προσφερόμενα είδη τροφίμων πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
Για όλα τα τρόφιμα επισημαίνεται η εμφάνιση άμεμπτων οργανοληπτικών και μακροσκοπικών
χαρακτήρων χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.
Τονίζεται η απαγόρευση διάθεσης προϊόντων που έχουν υποστεί αλλοίωση από ζύμωση ή οτιδήποτε
άλλο σε οποιοδήποτε στάδιο τα παραγωγής τους.
Σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα να αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία λήξης τους.
Επισημαίνεται πως για όλα τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης το χρονικό διάστημα από την παραγωγή
μέχρι την ημερομηνία παράδοσης δεν πρέπει να ξεπερνά το ¼ τα χρονικής διάρκειας ζωής τους.
Η επισήμανση όλων των τροφίμων φυτικής προέλευσης πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται πιστοποιητικό ISO 22000 : 2005 της επιχείρησης που θα προσφέρει
τα είδη εκτός από τα είδη καθαριότητας.
Για τα υγρά απορρυπαντικά και απολυμαντικά είδη ( όπως είδη καθαρισμού χεριών, πιάτων, τζαμιών,
υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης κλπ) θα πρέπει να υπάρχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας (M.S.D.S.
Material Safety Data Sheet) του προσφερόμενου προϊόντος.
Ο προμηθευτής (οι προμηθευτές) είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδος και
ποσότητα, τμηματικά και σύμφωνα με τα παραγγελίες του Δήμου, του ΝΠΔΔ και τα ΚΕΔΗΤ αυθημερόν
ή το επόμενο πρωί:
Α. για το Δήμο: α. στο κτήριο των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου που βρίσκεται στο Παράλιο
Άστρος και β. στο κτήριο που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Πλατεία Βαλτετσίου Τρίπολη),
Β. για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ.
Γ. για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου (ΚΕΔΗΤ) σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η
Κ.Ε.ΔΗ.Τ.
Τρίπολη, 22-11-2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Συντάξασα
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού
Αργυρώ Γιαννακοπούλου

Μαρία Καραλέκα
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