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                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  των

παιδικών  σταθμών  του  ΕΦΑΚΠΠ  του  Δήμου  Σκύδρας.  Περιλαμβάνει  τρεις

κατηγορίες  (ομάδες)  τροφίμων:  είδη  οπωροπολείου  (φρούτα  και  λαχανικά

νωπά), είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα μόσχου, χοιρινού, κοτόπουλου και

αυγά) και είδη παντοπωλείου που περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα και

είδη ζαχαροπλαστικής.

 Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και

της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.

4111/2013(ΦΕΚΑ΄18)  και  της  Υ1/Γ.Π  Οικ  76785/13-10-2017  απόφασης  του

Υπουργού Υγείας.

Η προμήθεια τροφίμων θα καλύψει τις ανάγκες των παιδικών σταθμών

του ΕΦΑΚΠΠ του Δήμου Σκύδρας (Σκύδρας, Σεβαστειανών, Ριζού, Καλυβίων,

καλής και Μανδάλου) για το έτος 2018.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των

47.370,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο Συντάξας

Λιάμπας Αθανάσιος
Ηλεκτρ. Μηχ/κος Δήμου Σκύδρας
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ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο Σύμβασης
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων για την
σίτιση  των  νηπίων  στους  Παιδικούς  Σταθμούς   και  ειδικότερα,  είδη
παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη μαναβικής. 
β) Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα καταστήματα –δομές του Δήμου
Σκύδρας, όπου στεγάζονται οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί (Σκύδρας, Καλής,
Σεβαστειανών, Ριζού, Καλυβίων & Μανδάλου). 
γ) Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να συμμετέχει για μία ή περισσότερες
ομάδες τροφίμων, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, επί ποινή
αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 2 – Ισχύουσα Νομοθεσία
Η προμήθεια διέπεται από :
α)  Το  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147  Α'/8-8-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών”,
β) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
γ)  Το  Ν.  3852/2010,  ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
δ)Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18).
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

                                                           ΑΡΘΡΟ 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:
α. Διακήρυξη
β. Τιμολόγιο προσφοράς
γ. Συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Τεχνική περιγραφή
ε. Τεχνικές Προδιαγραφές

                              ΑΡΘΡΟ 4 - Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή για την καλή
εκτέλεση  της  σύμβασης  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή
αναγνωρισμένη Τράπεζα, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της
προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού
(χωρίς το Φ.Π.Α.)

ΑΡΘΡΟ 5 – Τρόπος Πληρωμής

Για  τα  έλαια,  οπωροκηπευτικά,  κρέατα,  πουλερικά  και  ψάρια  (νωπά  και
κατεψυγμένα), η προσφερόμενη έκπτωση στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή
προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  της
υπηρεσίας  εμπορίου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  13  του  Ν.  3438/2006  και  που  αντιστοιχεί  στην
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και



αμετάβλητη  και  ισχύει  για  όλη  τη  διάρκεια  της  προμήθειας  και  δεν
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι
σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την
τμηματική  παραλαβή  των  τροφίμων  και  εφόσον  η  Επιτροπή  Παραλαβής  δεν
διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.
Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο
του προμηθευτή είτε αμέσως μετά την παράδοση, είτε το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών. Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή
μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των τροφίμων και
εφόσον  ο  προμηθευτής  εκδώσει  το  τιμολόγιο  και  προσκομίσει  τα  νόμιμα
δικαιολογητικά.
Εάν λόγω ταμειακής δυσχέρειας δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
αξίας των προμηθευόμενων ειδών εντός των ανωτέρω προθεσμιών ο προμηθευτής
υποχρεούται να εξακολουθήσει την προμήθεια επί τρεις ακόμα μήνες και μετά
να διακόψει αυτή.

                    ΑΡΘΡΟ 6 - Παράδοση & Παραλαβή Τροφίμων

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την
εντολή  προμήθειας  και  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ημερών,  να
παραδώσει  την  παραγγελθείσα  ποσότητα  των  τροφίμων  στους  παιδικούς
σταθμούς.
Τα  παραδοτέα  τρόφιμα  παραλαμβάνονται  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  της
Προμήθειας, μετά από μακροσκοπική εξέτασή τους. Κατά την παραλαβή  των
τροφίμων εξετάζεται η ποσότητά τους και η καταλληλότητά τους για ασφαλή
κατανάλωση όπως και η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων.
Εφόσον, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας, προκύψει
ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας των τροφίμων ή εάν τα τρόφιμα
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος
οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών των τροφίμων. 

ΑΡΘΡΟ 7  - Αντικατάσταση Ακατάλληλων Τροφίμων – Αποζημίωση
 
1.  Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων τροφίμων θα
είναι  αρίστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  όπως
ορίζονται στην παρούσα μελέτη καθώς και τις σχετικές προδιαγραφές των
επισήμων  κρατικών  φορέων  τροφίμων.  Εγγυάται  επίσης  ότι  θα  έχουν  τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι θα είναι κατάλληλα
από κάθε πλευρά για κατανάλωση.
2.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματα,  τα  οποία  θα  ασκήσει  όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο
προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της
Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες
(2)  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των  παραπάνω  διαβεβαιώσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της ποσότητας των τροφίμων που
παραδόθηκαν. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας,
η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του
τροφίμου και στη μείωση του τιμήματος. 
Οι  δαπάνες  επιστροφής  στον  προμηθευτή  των  ακατάλληλων  τροφίμων  και
αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον



προμηθευτή.
3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα
ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσομένης της Υπηρεσίας να ασκήσει και κάθε
άλλο νόμιμο  δικαίωμά της σε βάρος του προμηθευτή.

Επίσης,  με  απόφαση  του   Διοικητικού  Συμβουλίου  μπορεί  να  του
επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την
Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Η μη καταβολή του προστίμου δύναται
να οδηγήσει στην έκπτωση του προμηθευτή σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

                         ΑΡΘΡΟ 8 – Έκπτωση προμηθευτή

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας πέραν της
προθεσμίας των άρθρων 6 και 7 της παρούσης ή αθετήσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις όπως και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα ανωτέρω
άρθρα, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 & 135 του Ν. 4412/2016.  

Ο  ανάδοχος  μπορεί  να  προσφύγει  κατά  των  κυρώσεων  που  του
επιβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν.
4412/2016. 
       
                            ΑΡΘΡΟ 9 – Τέλη & Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους,
τέλη  και  κρατήσεις,  που  θα  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του
διαγωνισμού. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                               
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΛΙΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν
τις εκάστοτε, περί τροφίμων, ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα
είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να
είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό
και να  υπάρχουν στα περισσότερα καταστήματα πώλησης τροφίμων. 

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται το
όνομα της εταιρείας παραγωγής τους, το περιεχόμενο, το βάρος  τους
και η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι, υποχρεωτικά, περισσότερο
από ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία παράδοσής τους. Συσκευασίες
που παρουσιάζουν φθορές, σκισίματα κλπ., δεν θα παραλαμβάνονται
από την Επιτροπή Παραλαβής.

Όλα τα συσκευασμένα προϊόντα καθώς και τα γαλακτοκομικά και
τυροκομικά προϊόντα θα έχουν παραχθεί, υποχρεωτικά, από εταιρείες
που  έχουν  πιστοποιηθεί  με  το  πρότυπο  HACCP  (ISO  22000:2005  ή
νεώτερο). Η Επιτροπή Παραλαβής των τροφίμων μπορεί να ζητά από τον
προμηθευτή τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης πριν παραλάβει τα
συγκεκριμένα  τρόφιμα  και  δε  θα  τα  παραλαμβάνει  έως  ότου
προσκομιστούν τα πιστοποιητικά αυτά.

Προϊόντα  που  δεν  θα  ανταποκρίνονται  στις  ανωτέρω  γενικές
προδιαγραφές  καθώς  και  στις  ειδικές  προδιαγραφές  τους  που
ακολουθούν,  δεν θα  παραλαμβάνονται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή
Παραλαβής της Προμήθειας. Ειδικά για τα οπωρολαχανικά,  τα κρέατα
καθώς και κάθε είδος που δεν παραδίδεται συσκευασμένο, η Επιτροπή
Παραλαβής δύναται, μετά τη μακροσκοπική εξέτασή του, να μην τα
παραλαμβάνει  εφόσον  παρουσιάζουν  εμφανή  σημάδια  αλλοιώσεων,
δυσοσμίας κλπ. 
Οι τιμές που ακολουθούν, για τα είδη παντοπωλείου, αναφέρονται σε
συσκευασία συγκεκριμένης ποσότητας. Η ποσότητα αυτή αποτελεί την
ελάχιστη  αποδεκτή  ποσότητα  προϊόντος  ανά  τεμάχιο  παραδοτέου
προϊόντος, που θα παραδώσει ο ανάδοχος προμηθευτής στους Παιδικούς
Σταθμούς. Η τιμή προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα  θεωρείται, για
λόγους σύγκρισης των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, ότι
αναφέρεται σε συσκευασία αυτής της ποσότητας. 
Οι τιμές της παρούσας μελέτης  καθώς και οι τιμές προσφοράς των
συμμετεχόντων  σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται προς τα πάνω
ανεξάρτητα  από  την  ποσότητα  που  περιέχει  η  προσφερόμενη  ή  η
παραδοτέα συσκευασία.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γάλα φρέσκο : Λευκό αγελαδινό φρέσκο παστεριωμένο γάλα, πλήρες
ή  ημιαποβουτυρωμένο,  σε  χάρτινη  ή  πλαστική  συσκευασία  όπου  θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία του ενός κιλού.   

2. Φέτα – κασέρι - γιαούρτι
Όλα  τα  γαλακτοκομικά  προϊόντα  θα  είναι  άριστης  ποιότητας,  θα
παράγονται από 100% ελληνικό γάλα (η φέτα και το κασέρι θα είναι
από αιγοπρόβειο γάλα και το γιαούρτι από αγελαδινό ή πρόβειο), με
προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι
φρέσκα,  χωρίς  εμφανή  σημεία  αλλοίωσης.  Θα  είναι  συσκευασμένα
(σφραγισμένα), και  με  αναγραφή  της  ημερομηνίας  λήξης  της
κατανάλωσης επί της συσκευασίας. 
Η τιμή για το κασέρι και τη φέτα είναι ανά χιλιόγραμμο προϊόντος
και για το γιαούρτι είναι ανά τεμάχιο των 200 γραμμαρίων.

3. Ζυμαρικά (μακαρόνια, κριθαράκι, κους κους, χυλοπίτες κλπ.)
Τα μακαρόνια να είναι από σιμιγδάλι 100%. Όλα τα ζυμαρικά θα είναι
ελληνικής προέλευσης. Θα πρέπει να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε
οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από
έντομα,  ακάρεα  κ.λ.π.  Να  αναγράφεται  στη  συσκευασία  τους  η
ημερομηνία λήξης της κατανάλωσης. 
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.

4. Όσπρια – Ρύζι
Τα όσπρια – ρύζι να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε
ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί
της  συσκευασίας  να  αναγράφεται  η  ένδειξη  ποιότητα  Α  και  η
ημερομηνία λήξης. Η τιμή είναι ανά χιλιόγραμμο προϊόντος. 

5. Μέλι (ανθόμελο)
Η ονομασία ανθόμελο πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και
ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη
συσκευασία το καθαρό βάρος, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η
διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Θα παραδίδεται
σε γυάλινη συσκευασία.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία του ενός κιλού.

6. Αλεύρι
Να παράγεται στην Ελλάδα. Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν
αλέσεως υγιούς  μαλακού  σίτου, βιομηχανικώς καθαρισμένου από πάσα
ανόργανη  ή  οργανική  ουσία.  Στη  συσκευασία  θα  αναγράφεται  η
ημερομηνία λήξης. Το αλεύρι για κέικ θα είναι κατάλληλο για
την  παρασκευή  αρτοσκευασμάτων  (κέικ,  τσουρέκια  κλπ.)  και  θα
φουσκώνει κατά το ψήσιμο χωρίς προσθήκη ουσιών.  
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία του ενός (1) κιλού.

7. Κατεψυγμένα τρόφιμα δηλ. λαχανικά (σπανάκι, αρακάς, φασολάκια,
ανάμεικτα λαχανικά) και σφολιάτες.
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες



ξένες ύλες και θα είναι συσκευασμένα, όπως διατίθενται στην ευρεία
αγορά.
Επί της συσκευασίας των κατεψυγμένων τροφίμων θα αναγράφονται οι
εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη
«βαθείας κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα» β) η
ημερομηνία λήξης γ) ο προσδιορισμός παρτίδας δ) σαφή ανακοίνωση
«απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη». 
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία ενός (1) κιλού.

8. Ελαιόλαδο
Να  παράγεται  στην  Ελλάδα.  Το  ελαιόλαδο  θα  πρέπει  να  είναι
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ  ΠΑΡΘΕΝΟ  και  να  έχει  οξύτητα  0-1%  (ενδεικτικοί  τύποι
Αλτις, Χωριό, Κολυμπάρι ή κάποιο άλλο αντίστοιχης ποιότητας). 
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 5 λίτρων.

9. Ψωμί για τοστ. Θα είναι φτιαγμένο από αλεύρι ολικής άλεσης. Η
Τιμή αναφέρεται σε συσκευασία τουλάχιστον 14 φέτες ή 340 γρ.

10. Μαργαρίνη τύπου SOFT (Λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%). Να είναι
προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει
την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: Άνω των 62% και κάτω
του 80%.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.

11. Πραλίνα φουντουκιού/μερέντα : πραλίνα φουντουκιού με κακάο και
αποβουτυρωμένο γάλα, σε πλαστική συσκευασία, χωρίς συντηρητικά.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία του ενός κιλού.

12. Μαρμελάδα
Η  μαρμελάδα  να  είναι  ελληνικής  προέλευσης,  από  γνωστά  φρούτα
(βερίκοκο,  φράουλα,  κεράσι  κλπ.)  με  ποσοστό  τουλάχιστον  50  γρ.
φρούτων ανά 100 γρ. προϊόντος). Στη συσκευασία θα αναγράφεται η
ένδειξη 'χωρίς συντηρητικά' και η ημερομηνία λήξης.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.

13. Ζάχαρη
Η ζάχαρη θα είναι λευκή, κρυσταλλική (από τεύτλα), προέλευσης Ε.
Ε. Θα είναι σε χάρτινη συσκευασία, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και
στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία του ενός (1) κιλού.

14.Τσάϊ  του βουνού, σε ματσάκια, να είναι απαλλαγμένα από ξένες
ύλες και οσμές. Η τιμή αναφέρεται σε ένα ματσάκι.

15. Μπισκότα (πτι – μπερ),: τετράγωνα μπισκότα για ζαχαροπλαστική,
πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική
συσκευασία.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 250 γραμμαρίων.

16.  Αραβοσιτέλαιο : Θα είναι 100% ραφινέ.  Η τιμή αναφέρεται  σε
συσκευασία των 5 λίτρων.



17. Κάστερ: άμυλο αραβοσίτου για κρέμα ζαχαροπλαστικής , με γεύση
βανίλια σε χάρτινη συσκευασία.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 120 γραμμαρίων.

18. Μπέικιν πάουντερ: διογκωτικό γλυκισμάτων σε χάρτινη συσκευασία
συνολικού βάρους 60 γραμ. Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 60
γραμμαρίων.

19.  Ξύδι
Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα
ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). 
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 350 ml.

20. Κακάο: χάρτινο κουτί σε τεμάχιο, των 125 γρ., προέλευσης Ε. Ε.
(Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 125 γραμμαρίων.

21. Βανίλιες : φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 φιαλιδίων ,
βάρους 0,3 γραμ. ανά φιαλίδιο.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 5 φιαλιδίων.

22. Μαγιά ξερή σε συσκευασία (τρία φακελάκια).
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία  των 24 γρ.

23. Κόρν φλάουρ
Άμυλο  αραβοσίτου  σε  χάρτινη  συσκευασία.  Η  τιμή  αναφέρεται  σε
συσκευασία των 200 γρ.

24. Αλάτι
Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει
ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 400 γρ.

25. Καουτόνικ, σκόνη για ρόφημα.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 500 γρ.

26. Ντοματοχυμός/σάλτσα ντομάτας
Η συσκευασία τους να είναι χάρτινη ή μεταλλική  και θα πρέπει να
ανοίγει  χωρίς  ανοιχτήρι. Η  σάλτσα  Θα  περιέχει  ντομάτα  ή  πολτό
ντομάτας 80% τουλάχιστον.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 500 γρ.

27. Κόρν φλέικς σε χάρτινη συσκευασία.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 350 γρ.

28.  Μπαχαρικά (Πιπέρι  μαύρο  και  κόκκινο  –  ρίγανη  –  κύμινο  –
δυόσμος,  κανέλλα,  κόλιανδρο,  καρίνο),  τριμμένα,  σε  συσκευασία
(φακελάκι). Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 40 γραμμαρίων, κατ' ελάχιστον.



29. Τρούφα σοκολάτα.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία  των 50 γρ.

30. Μπεσαμέλ κρέμα σε χάρτινη συσκευασία.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 170 γρ.

31.  Χυμός φρούτων,  σε χάρτινη συσκευασία. Θα περιέχει χυμό από
τρία, τουλάχιστον, φρούτα.
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου.

32.  Κουβερτούρα,  σε χάρτινη συσκευασία, χωρίς προσθήκη ζάχαρης,
κατάλληλη για ζαχαροπλαστική. 
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 100 γραμμαρίων.

33.  Ταχίνι  απλό,  σε  γυάλινη  ή  πλαστική  συσκευασία. Θα  είναι
φτιαγμένο από  σησαμέλαιο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. 
Η τιμή αναφέρεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.

34.Είδη Οπωροπωλείου 

Όλα  τα  είδη  οπωροπωλείου πρέπει  να  είναι  πρώτης  ποιότητας,
εγχώρια,  νωπά,  εποχής  και  απαλλαγμένα  ξένων  σωμάτων.  Πρώτη
ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η
αποστολή  και  η  παραλαβή  οπωρολαχανικών  ελαττωματικών  (σάπιων,
ιδιαίτερα χτυπημένων κλπ.). Εφιστάται η προσοχή στον προμηθευτή
όπως  στο  δελτίο  αποστολής  και  στο  αντίστοιχο  τιμολόγιο  να
αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους,
κατηγορία,  προέλευση  ως  και  κάθε  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  π.χ.
πορτοκάλια Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας κ.λ.π. μήλα Στάρκιν, Ντελίσιους,
Βόλου κ.λ.π. αχλάδια Κρυστάλια κ.λ.π.

35. Είδη κρεοπωλείου

Όλα τα κρέατα θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα και να έχουν
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία και το άρθρο
11 του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να
παρασκευάζονται  σε  εγκαταστάσεις  που  έχουν  κωδικό  αριθμό
Κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και να σημαίνονται σύμφωνα με την κοινοτική
νομοθεσία και το άρθρο 11 του κώδικα τροφίμων και ποτών. Τα κρέατα
να  προέρχονται  από  ζώα  που  βρίσκονται  σε  άριστη  θρεπτική  και
φυσική κατάσταση. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία
και να είναι εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Α.  Τα  πουλερικά θα  πρέπει  να  έχουν  επαρκή  θρέψη,  να  έχουν
σφαγιασθεί  κανονικά  και  όχι  λόγω  αρρώστιας,  σε  εγκεκριμένα  και
νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία και να έχουν διατραφεί με καλή
τροφή.  Δεν  θα  πρέπει  να  αναδίδουν  κακοσμία,  απαλλαγμένα
αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα
του  πτηνοσφαγείου.  Τα  προσκομιζόμενα  πουλερικά  να  είναι



συσκευασμένα και σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και πόδια
που  κόβονται  στους  ταρσούς  και  χωρίς  έντερα.  Το  βάρος  των
προμηθευόμενων πουλερικών (κοτόπουλα) πρέπει να είναι 1.500 γρ.
έως 2.000 γρ. Γενικά τα προμηθευόμενα πουλερικά να πληρούν τις
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.

Β. Το Κρέας Μόσχου (από ζώο κάτω των 17 μηνών κατηγορίας E ή U και
λίπος  1-2)  πρέπει  να  είναι  εγχώριο  ή  Ε.Ε.  νωπό,  άνευ  οστών,
λίπους, χόνδρων και χωρίς σημάδια αλλοίωσης.

Γ.  Αυγά: τα αυγά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να πληρούν τις
ισχύουσες διατάξεις της Ελλ. Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε.
και να είναι μεσαίου βάρους από 53-63 γρ., συσκευασμένα σε εξάδες.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
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