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ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ -ΣΕΦΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ 

ΣΡΟΥΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΟ  ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΟΤ  «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

Α.ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 

    Η παρούσα προμελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού 

γάλακτος  (παστεριωμένου και ομογενοποιημένου), το οποίο θα είναι πλήρες, 

όπως καθορίζεται σήμερα από τον κώδικα τροφίμων και ποτών. To γάλα θα 

είναι άριστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρως απαλλαγμένο από οποιαδήποτε 

άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και 

ομογενοποίηση, θα  περιέχεται σε συσκευασίες του 1 λίτρου είτε από υλικό 

tetrapack είτε από PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα 

Σροφίμων και Ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  

    Θα αναγράφονται στη συσκευασία η ένδειξη «ΥΡΕΚΟ ΓΑΛΑ» και τα 

θρεπτικά συστατικά του  προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών 

συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η 

ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 

(πέντε) ημέρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρησής του.  

    Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση διανομής του φρέσκου γάλακτος 

σύμφωνα με τις εντολές της Τπηρεσίας,  στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

Νάουσας . σε όλες της Δημοτικές Ενότητες, όπου υπάρχει προσωπικό που 

δικαιούται γάλα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. 

    Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον 

Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει: 

  

Υρέσκο γάλα αγελάδος , πλήρες παστεριωμένο (έκθεση σε 

θερμοκρασία 71,5°C για 15’’ ή      

ισοδύναμος συνδυασμός ) και ομογενοποιημένο 



Λιπαρά τουλάχιστον 3,5% 

τερεό Τπόλειμμα άνευ Λίπους 8,5 % 

pH 6,0-6,8 

Πρωτεϊνικές ουσίες τουλάχιστον 2,9% 

Ενέργεια 60-70 kcal /100γρ προϊόντος 

Τδατάνθρακες 4,5-4,8 / 100γρ προϊόντος 

    Η  προμήθεια εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους  

εργαζόμενους των Ο.Σ.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ των 

Τπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης  & Αποκέντρωσης – Οικονομίας & 

Οικονομικών - Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την 31119/19-05-2008 ΚΤΑ (ΥΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) και την 

ΣΣ36586/10-07-2007 ΚΤΑ (ΥΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007). Ο Δήμος  Νάουσας 

έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία θα προβεί στην χορήγηση φρέσκου 

γάλακτος . 

    Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των  16.814,16 € άνευ Υ.Π.Α. , ( 

19.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 13%) και θα καλυφθεί από τον  

προϋπολογισμό  κατά τα έτη 2015-2016  

     

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

    Υπολογισμός φρέσκου γάλακτος : 

    Με βάση την υπ’ αρ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ περί "Παροχής μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Σ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής" 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119/19-05-2008 (ΥΕΚ 990/Β΄/28-05-

2008) ΚΤΑ και την ΣΣ36586/10-07-2007 (ΥΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) ΚΤΑ, 

προβλέπεται  η χορήγηση 1 λίτρου κατά προτίμηση φρέσκου γάλακτος 

ημερησίως σε διάφορες κατηγορίες τεχνικού προσωπικού. 

    Για το προσωπικό του Δ. Νάουσας απαιτείται η προμήθεια 17.424 λίτρων 

φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη  των αναγκών του και για ένα 

ημερολογιακό έτος, όπως αναλύεται παρακάτω: 

   H υπηρεσία καθαριότητας  απασχολεί  21  άτομα , η υπηρεσία νεκροταφείου 

1  άτομο  , οι υπάλληλοι  στην Ενότητα Ειρηνούπολης  7  άτομα , στην τεχνική 



υπηρεσία  18 άτομα   στην υπηρεσία πρασίνου 10 άτομα, οι σχολικές 

καθαρίστριες   12 άτομα , 3  άτομα στο ΔΑΚ. Σύνολο 72 άτομα. 

72 λίτρα   ημερησίως x  22 ημέρες = 1584 lit / μήνα 

1584 lit  x  11 μήνες = 17.424 lit  

    Κατά συνέπεια οι ανάγκες του προσωπικού ανέρχονται σε 17.424 lit γάλα. 

   ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   

CPV 15511100-4  ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

Α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Ενδεικτική 

τιμή 

μονάδας 

(χωρίς 

ΥΠΑ) 

Ενδεικτική 

τιμή 

συνόλου 

(χωρίς 

ΥΠΑ) 

ΥΠΑ 

(13%) 

Σελικό 

σύνολο 

1 Υρέσκο αγελαδινό 

γάλα 

17.424 lit 0,965 € 16.814,16 € 2.185,84 € 19.000,00 € 

    

    τον προϋπολογισμό του Δ. Νάουσας για το έτος 2015και συγκεκριμένα 

ζηνπο Κ.Α. : 

 

15.6063.001 4.500,00 

20.6063.001. 7.000,00 

30.6063.001 4.300,00 

35.6063.001 2.800,00 

45.6063.001  400,00 

υπάρχει πίστωση 19.000,00 € για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

του προσωπικού. 

ΤΓΓΡΑΥΗ  ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο  



Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια φρέσκου αγελαδινού 

πλήρους γάλακτος,  για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ.Νάουσας, όπως 

αναλυτικά καταγράφεται  στην τεχνική περιγραφή.  

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

Σου Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Σ.Α., του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), του 

Ν.3852/2010. 

 

Άρθρο 3ο: Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α., του άρ. 4 του Ν.4111/2013 και της σχετικής 

εγκυκλίου 3/2013 του ΤΠ.Ε.  

 

Άρθρο 4ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση του 

αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.,  υποχρεούται να προσέλθει στο Δ.Νάουσας εντός 10 (δέκα) 

ημερών και πάντως όχι σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 (δεκαπέντε) 

ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 

αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο: ύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 

Άρθρο 6ο: Παράδοση  -  Παραλαβή  γάλακτος   

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδίδει το γάλα, στις 

εγκαταστάσεις του Ν.Π. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Σο 

διανεμόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει την ημέρα παράδοσης από τον 

προμηθευτή, να έχει τουλάχιστον 3 (τρεις) ήμερες διάρκεια πριν την λήξη του.   



Η παράδοση των ποσοτήτων του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά καθόλη την 

διάρκεια της σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει  άμεσα,  

στους χώρους εργασίας του Ν.Π., την ποσότητα γάλακτος που θα  του 

ζητείται κάθε φορά . 

Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του 

μεταφορικά μέσα, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. 

O Δήμος Νάουσας . διατηρεί το δικαίωμα για ορισμένες περιόδους, να 

διακόπτει προσωρινά και για μικρό χρονικό διάστημα τη χορήγηση του 

γάλακτος.  

Ο Δήμος Νάουσας  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον 

όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της υπηρεσίας. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει με δική του υπαιτιότητα την παράδοση 

πέραν της προθεσμίας, που ορίζεται παραπάνω, επιβάλλονται οι 

αναφερόμενες στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α κυρώσεις. Ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Νάουσας  

να μετατεθεί, μετά και από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν 

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή όταν συντρέχουν λόγοι 

που συνιστούν ανωτέρα βία. τις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης δεν 

υποβάλλονται κυρώσεις. 

Κατά τα λοιπά  ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 27, 28, & 29 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

Άρθρο 7ο: Εγγυήσεις ποιότητας  

To γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, φρέσκο, πλήρες απαλλαγμένο 

από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί 

παστερίωση και ομογενοποίηση σε συσκευασία του 1 λίτρου. Θα 

αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά 

του  προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του 

γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του 

γάλακτος η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 (πέντε) μέρες σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές συντήρησής του. 

Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση από τους όρους της 

σύμβασης ως προς την ποιότητα  ή τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης  



τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει  άμεσα μέρος  ή 

ολόκληρη την παραγγελία , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.  

Άρθρο 8ο: Υόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των 

κείμενων διατάξεων. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π. 

  

 Άρθρο 9ο: Λοιπές διατάξεις  

 Κατά  τα λοιπά  ισχύουν  οι διατάξεις του  Ν. 3463/2006 και του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. προμελέτης 4/2015 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ  

«ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δ.ΝΑΟΤΑ» 

ΓΙΑ 1 ΕΣΟ 2015 - 2016  

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  191.599,44€ (με Φ.Π.Α.) 



 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

    Με ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα  ηξνθίκσλ,  πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ ζπζζηηίσλ ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ θαη ηεο 

πξνκήζεηαο θξέζθνπ γάιαθηνο (σο είδνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο)  ηνπ «Κέληξνπ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο». 

    Θα    δηεμαρζεί    Αλνηθηφο   Ηιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο    κε    ζθξαγηζκέλεο    

πξνζθνξέο    γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ηεο πξψηεο πνηφηεηαο ιηαληθήο πψιεζεο 

ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην δειηίν 

πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο Γ/λζεο Δκπνξίνπ (ζηα είδε θξενπσιείνπ, 

ηρζπνπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ θαη  ειαηνιάδνπ), εθηφο απφ ηα είδε 

παληνπσιείνπ, αξηνπνηείνπ θαη δαραξνπιαζηηθήο πνπ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα 

είλαη ε ρακειφηεξε  βάζεη ιίζηαο ηηκή. 

    Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 191.599,44€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  κέρξηο φηνπ 

ιήμνπλ νη ζπκβάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ ππνινίπσλ ηξνθίκσλ θαηά ην έηνο 

2016 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο. 

    Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ: 

1. Σηο   δηαηάμεηο   ηεο   αξηζκ.   11389/1993   απφθαζεο   ηνπ   Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. 

2. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ 2286/1995 θαη 4111/2013. 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ 

ηα ηξφθηκα, ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε      

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε  

    Όια ηα πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ δσήο ηνπο θαηά ηελ παξάδνζε, λα ππάξρεη νλνκαζία πψιεζεο, 

πνηνηηθή θαηάηαμε, ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο, εκεξνκελία παξαγσγήο, 

εκεξνκελία ιήμεο, νλνκαζία θαη θσδηθφο ιεηηνπξγίαο εηαηξίαο παξαγσγήο, 

θαζαξφ βάξνο, λα κελ έρνπλ ηερλνινγηθά ειαηηψκαηα (Π.Γ.  76/87), παξάζηηα 

έληνκα, μέλα ζψκαηα θαη νη θπζηθνρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο λα είλαη απηέο, πνπ 

νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

Α. ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

1.    Σσρηά θαη θέηα 

 Να είλαη θέηα Α πνηφηεηαο θαη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηε ζπζθεπαζία ην φλνκα 
«θέηα». 

 Να δηαηίζεηαη ζε κεγάια θνκκάηηα θαη λα κελ έρεη ηξίκκαηα. 

 Να είλαη ζθιεξή, φρη πνιχ αικπξή, ρσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή ή γεχζε. 



 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δνρεία γπάιηλα ή αλνμείδσηα, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, 
ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ, λα πεξηέρεη άικε, ψζηε ηα θνκκάηηα λα 
δηαηεξνχληαη κέζα ζε απηή. 

 Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 
θαη ε παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. 

 

2.   Σσρί θαζέρη εγτώρηο 

 Να είλαη ηχπνπ 40% πγξ - 40 % ιίπνο. 

 εκεηώλοσκε: Σηελ εηηθέηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη «ηπξί θαζέξη» θαη φρη «ηχπνπ 
θαζέξη»ε θίηξηλν ηπξί. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ. 

 Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 
θαη ε 

      παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. 

 Φσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή ή γεχζε. 
 

3. Μέιη 

 Να κελ έρεη αθαηξεζεί ε γχξε ή άιιν εηδηθφ ζπζηαηηθφ. 

 Να πξνέξρεηαη απφ άλζε, θσλνθφξα ή ζπκάξη θαη ηνχην λα αλαθέξεηαη ζηελ 
εηηθέηα ζπζθεπαζίαο. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε γπάιηλα βάδα θαη λα αλαθέξεηαη ε ιέμε «κέιη». 
 

4. Ασγά 

Να παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζία κε αηνκηθά ρσξίζκαηα. 

1.Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

(HACCP) ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ηνπ 

πξντφληνο, επί πνηλή απφξξηςεο ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο . 

2. Τα ρνξεγνχκελα είδε ζα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο βάζεη πνηφηεηαο θαη βάζεη βάξνπο 

θαηεγνξίαο Μ 53 gr έσο 63gr, επίζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα 

δειηία παξαγγειίαο ηνπ Ν.Π. 

3.Τα απγά ηεο θαηεγνξίαο Α΄ πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Α) Κέιπθνο θαη κεκβξάλε θπζηνινγηθά, θαζαξά, άζηθηα. 

Β) Αεξνζάιακνο: Ύςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 6 ρηιηνζηά θαη ακεηαθίλεηνο. 

Γ) Λεχθσκα απγνχ: Καζαξφ, δηαπγέο, δειαηηλψδνπο ζπζηάζεσο, απαιιαγκέλν απφ 

πάζεο θχζεσο μέλα ζψκαηα. 

Γ) Κξφθνο απγνχ: Οξαηφο ζηελ σνζθφπεζε κφλν ππφ κνξθή ζθηάο ρσξίο εκθαλή 

πεξίκεηξν θαη απαιιαγκέλνο απφ πάζεο θχζεσο μέλα ζψκαηα. 

Δ) Σπέξκα: Με αηζζεηψο νξαηφ θαηά ηελ σνζθφπεζε. 

Ση) Οζκή: Απαιιαγκέλα απφ μέλεο νζκέο. 



Ε) Να κελ έρνπλ θαζαξηζζεί κε πγξά ή μεξά κέζνδν. 

Ζ) Να κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία δηαηεξήζεσο ή Χχμεσο. 

Θ) Υπνρξεσηηθέο ελδείμεηο: 

Δπί ησλ απγψλ. Ζ ππνρξεσηηθή ζήκαλζε θάζε απγνχ κε ην δηαθξηηηθφ αξηζκφ 

παξαγσγνχ γηα έιεγρν θαηαγσγήο θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. 

Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ απγψλ. Ζ πνηνηηθή θαηεγνξία, ε θαηεγνξία βάξνπο, ην 

φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ θέληξνπ σνζθνπήζεσο θαη ζπζθεπαζίαο, ην 

ζήκα ηεο επηρείξεζεο. Τν δηαθξηηηθφ αξηζκφ ζήκα ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ζε θχθιν 

δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 12 ρηιηνζηνκέηξσλ. Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο. Ζ εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο. 

Ζ παξαιαβή θαη ε κεηαθνξά ησλ λσπψλ απγψλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο θείκελεο 

Υγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο «Καλ.1907/90,2295/2003/ΔΚ» 

¨Διεγρνο καθξνζθνπηθφο- ρεκηθφο-κηθξνβηνινγηθφο 

 

5. Αιεύρη 

 Να παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζίεο 500 γξακκαξίσλ. 

 Τν αιεχξη ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 70% , ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο θηινχ , ζα 
ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κεθαιαίνπ ΦΗΗ ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ 
θαη Πνηψλ . 

 

 

6. Εσκαρηθά 

 Να είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ 100% ζηκηγδάιη πινχζηα ζε γινπηέλε θαη λεξφ 
ρσξίο δχκε, μεξαηλφκελα εληφο εηδηθψλ ζαιάκσλ κε ειαθξά ζέξκαλζε θαη ζε 

πγηεηλέο ζπλζήθεο. 
 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη αεξνζηεγήο θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηήλ ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ν ηφπνο παξαζθεπήο. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ηνπ ½ θηινχ. 

 Ζ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ «Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ» θαη ηηο ηζρχνπζεο Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 Έιεγρνο καθξνζθνπηθφο – ρεκηθφο 
 

 

7. Γεκεηρηαθά θαιακποθηού 

 Τν είδνο λα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ θαη λα είλαη εηδηθήο θαηεγνξίαο γηα παηδηά.  

 

8. Γεκεηρηαθά οιηθής αιέζεφς 
 

 Τν είδνο λα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ θαη λα είλαη εηδηθήο θαηεγνξίαο γηα παηδηά.  



 

 

9. Όζπρηα 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο 500 γξακκαξίσλ. 

 Θα πξνηηκεζνχλ ηα φζπξηα βηνινγηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη απφ 
παξαγσγνχο πνπ θέξνπλ βεβαίσζε παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 Tα φζπξηα δελ ζα πξνέξρνληαη απφ κεηαιιαγκέλα θπηά. 

 Τα φζπξηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Κεθαιαίνπ ΦΗΗΗ 
ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ , ζα έρνπλ πγξαζία θαη πηεηηθέο νπζίεο (ζηνπο 
105ν C) φρη πάλσ απφ 14% . Θα πξέπεη λα είλαη ψξηκα, θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο 
ζηηιπλά , κε ζπξξηθλσκέλα θαη ρσξίο πξνζκίμεηο . Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε 
θάζε αλφξγαλεο ε νξγαληθήο νπζίαο. Καηά ηνλ βξαζκφ ζα πξέπεη λα αλαδχνληαη 
επράξηζηνη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο. Όζπξηα ηα νπνία ζα βξάδνπλ ζε ρξφλν 
κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζνπο ζεσξνχληαη θαησηέξαο πνηφηεηαο. 

 

 

10. Ρύδη 
Σε ζπζθεπαζία 500 γξ. Α΄ πνηφηεηαο, (γιαζζέ, γηα πηιάθη, κπφλεη θίηξηλν) θαη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

11. Μαρκειάδα 
Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 400 γξ. επηινγήο εηδψλ θξνχησλ θαη λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

12. Βούησρο (soft) 
Σε ζπζθεπαζία 250 θαη 1.000 γξ. Καηά πξνηίκεζε ζε πιαζηηθφ θχπειιν (θεζέο) θαη 

λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 

θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

13. Βούησρο αγειάδος 
Καηά πξνηίκεζε ζε ζπζθεπαζία 250 γξακκαξίσλ. Να πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Τξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

14. Μπηζθόηα οιηθής αιέζεφς 
Σε ζπζθεπαζία 275 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηψλ 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

15. Αιάηη 



Σε ζπζθεπαζία 500 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηψλ 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

16. Μπαταρηθά 
Θα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη 

ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

17. Εάταρε 
Σε ζπζθεπαζία ησλ 1000 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη 

πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

18. Καθάο  
Σε ζπζθεπαζία ησλ 125 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη 

πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

 

19. Ξύδη 
Σε ζπζθεπαζία ησλ 400 γξακκαξίσλ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

20. Σοκαηοτσκός & ηοκαηάθηα οιόθιερα. 
Σε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακκαξίσλ ν ηνκαηνρπκφο θαη 1.000 γξακκαξίσλ ηα 

ηνκαηάθηα θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  

 

21. Σσροπηηάθηα  
Σε ζπζθεπαζία ησλ 1.000 γξακκαξίσλ. θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

22. Φσζηθός τσκός 
Σε ζπζθεπαζία ησλ 1 lit . θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

23. Νερό εκθηαιφκέλο 
Σε ζπζθεπαζία ηνπ 1,5 lit (6άδεο) θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 



24. Σαχίνι με κακάο 
ε ςυςκευαςία  των 400 γραμμαρίων θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ  

θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

25. κόνθ ροφιματοσ για παιδιά. 
ε  ςυςκευαςία των 1.000 gr θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

26. Αραβοζηηέιαηο 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλν  ςε φιάλεσ 1 lit. 
 

27. Αραθάς (θαηευσγκέλος) 
ε  ςυςκευαςία των 1.000 gr θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

28. Διηές 
Σε ζπζθεπαζία ηνπ 1νο θηινχ ρσξίο θνπθνχηζη θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 

29. Κοσάθερ βρώκες 
Σε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακκαξίσλ θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

30. Γηαούρηη παηδηθό ζσζθεσαζίας 150 γρακκαρίφλ αγειαδηλού γάιαθηος 

 Τν γηανχξηη ζα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγψο ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθφ θεζεδάθη 
ησλ 150 

       γξακκαξίσλ. 

 Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο 
θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. 

 Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία απηνδχλακνπ ςχμεσο θαη λα 
θέξνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα ηεο θαηά ηφπνπ θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο. 

 Να έρνπλ ζρεηηθφ αξηζκφ θηεληαηξηθήο έγθξηζεο θαη HACCP 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο δελ έρεη πξνέιζεη απφ δψα ή 
δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθψο κεηαιιαγκέλα πξντφληα. 

 Όιεο νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ηνπ λα έρνπλ γίλεη 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 02/46 ΔΔ. 

31. Γηαούρηη ζσζθεσαζίας 200 γρακκαρίφλ αγειαδηλού γάιαθηος 

 Τν γηανχξηη ζα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγψο ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθφ θεζεδάθη 
ησλ 150 

       γξακκαξίσλ. 

 Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο 



θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. 

 Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία απηνδχλακνπ ςχμεσο θαη λα 
θέξνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα ηεο θαηά ηφπνπ θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο. 

 Να έρνπλ ζρεηηθφ αξηζκφ θηεληαηξηθήο έγθξηζεο θαη HACCP 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο δελ έρεη πξνέιζεη απφ δψα ή 
δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθψο κεηαιιαγκέλα πξντφληα. 

Όιεο νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ηνπ λα έρνπλ γίλεη 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 02/46 ΔΔ 

32. ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ςπανάκι, αρακάσ, φαςολάκια κλπ)κιλό: 

Σα κατεψυγμζνα λαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από ηωφφια και άλλεσ ξζνεσ φλεσ. Η 

ςυςκευαςία να είναι του ενόσ κιλοφ όπωσ διατίκενται ςτθν ευρεία αγορά και να 

αναγράφονται οι εξισ ενδείξεισ: α) θ ονομαςία πϊλθςθσ ςυμπλθρωμζνθ με τθν ζνδειξθ 

«βακείασ κατάψυξθσ» ι «ταχείασ κατάψυξθσ» ι «υπερκατεψυγμζνα» β) θ θμερομθνία 

λιξθσ γ) ο προςδιοριςμόσ παρτίδασ δ) ςαφι ανακοίνωςθ «απαγορεφεται θ εκ νζου 

κατάψυξθ μετά τθν απόψυξθ». 

Β. ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

 Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία «έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν». 
 Να είλαη νμχηεηαο κηθξφηεξεο ή ίζεο κε 0.1 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε αλνμείδσηα δνρεία (ςε φιάλεσ 1 lit) 
 

Γ. ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

Κρέας Μοζταρίζηο. 

 Να είλαη θξέαο πξνεξρφκελν απφ κηθξά θαη πγηή δψα ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 18 
κελψλ θαηεγνξίαο U2. 

 Να είλαη θξέαο λσπφ, άπαρν ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, 
θφθθηλνπ ρξψκαηνο, ρσξίο νζκή θαη αίκαηα. 

 Να είλαη ζθαγκέλν πξηλ απφ 48 ψξεο θαη κέρξη 6 εκέξεο. 

 Να έρεη εηηθέηα επηζήκαλζεο κε ζηνηρεία ηρλειαζηκφηεηαο. 

 Τν θξέαο θαηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ζην Ν.Π. δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη 
ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ 4-6 C νμχηεηα (PH) κεγαιχηεξε ηνπ 5,8 κηθξφηεξε ηνπ 
4 θαη αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο ηεο νζκήο θαη ηεο ζχζηαζεο  

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 203/98 θαη ηνπ 
HACCP, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ αλ ν πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη αλάινγε 
πηζηνπνίεζε. 

 

2. Κοηόποσια Νφπά. 

 Να είλαη λσπά, Α’ πνηφηεηαο, ηξπθεξά, εχζαξθα, κε δέξκα καιαθφ-ιείν.  

 Να έρνπλ ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα ρσξίο θεθάιη θαη 
πφδηα. 

 Τν βάξνο λα θπκαίλεηαη απφ 1,5-2 θηιά θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε. 

 Να είλαη απαιιαγκέλα απφ φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζαξά ρσξίο 
νξαηφ μέλν ζψκα ή αθαζαξζία. 

 Σε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο έζησ θαη ζε έλα θνηφπνπιν, ν 
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θνηφπνπια. 



 Να ππάξρεη έλα ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο θαη ζηελ πιάηε (ΔΟΚ 1538/91) 

 Να πξνέξρνληαη απφ πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ 
ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Υπεξεζία θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα θηεληαηξηθνχ 
ειέγρνπ. 

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 203/98 θαη ηνπ 
HACCP επί πνηλήο απνθιεηζκνχ αλ ν πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη αλάινγε 
πηζηνπνίεζε. 

 

3. Κηκάς. 

 Ο θηκάο ζα θφπηεηαη απφ θξέαο κφζρνπ (κπνχηη) ζην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή 
, πνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε άδεηα ηεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο , 
παξνπζία ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Ν.Π. Θα παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ θξέαο 
κφζρνπ πξνζθάηνπ ζθαγήο απφ 48 σξψλ έσο 6 εκεξψλ, λα πξνέξρεηαη απφ 
εξγαζηήξην ηεκαρηζκνχ θξέαηνο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα, λα έρεη ππνζηεί 
θξεσζθνπηθφ έιεγρν θαη λα θέξεη ζθξαγίδεο θηεληαηξηθνχ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή θηκά απφ θξέαο πνπιεξηθψ , επίζεο απνθιείνληαη νη 
κχεο ηεο θεθαιήο, ην πνληίθη, πιεγέο αθαηκάμεσο, δψλεο ελέζεσλ, δηάθξαγκα, 
ιάπα, θαη ππνιείκκαηα θξέαηνο απνμαζκέλα απφ νζηά. 

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 203/98, ηνπ HACCP 
θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Δ.Φ.Δ.Τ. πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ 
αλ δελ δηαζέηεη ν πξνκεζεπηήο αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο θαη κεηαθνξηθά κέζα 
αλάινγα. 

 

Γ. ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ 

 

1. Φάρηα  κατεψυγμζνα 

 Να είλαη α’ πνηφηεηαο, θαιά δηαηεξεκέλα  

 Να κελ έρνπλ αιινηψζεηο ζηελ φςε, νζκή θαη ην ρξψκα.. 

 Ο ηεκαρηζκφο θαη ε ζπζθεπαζία λα έρεη γίλεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ 
εγθεθξηκέλν αξηζκφ ιεηηνπξγίαο. Τα παξαπάλσ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε 
ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο, πάλσ ζηα παθέηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε 
εκεξνκελία θαη ν ηφπνο αιίεπζεο, θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο. 

 Απαηηείηαη ε πιήξσζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα, Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ, 
άξζξν 92,93, θαη ε ελαξκφληζε ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο, θηεληαηξηθέο θαη 
πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, Π.Γ. 786/1978, πεξί θηεληαηξηθήο 
επηζεψξεζεο αιηεπκάησλ θαη Π.Γ. 290/92, ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 786/78, 
θαλνληζκνχ Π.Γ.412/94 πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 
καιαθίσλ θαη αιηεπκάησλ, θαλνληζκνχ 2406/96/Δ.Κ. πεξί πξνδηαγξαθψλ 
εκπνξίαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, νδεγίαο 2000/13/Δ.Κ. πεξί επηζήκαλζεο 
ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 101, 106, 107), 
ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ην 
πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 290/92. 

 Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, θηεληαηξηθέο θαη 
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ γηα ηα 
θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα. 

 Τν είδνο Βαθαιάνο ΑΚ ζα πξνζθέξεηαη ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ, 600γξ-1000γξ.θαη 
ζε άζηθηε ζπζθεπαζία (κε ηελ απαξαίηεηε θαη επθξηλή επηζήκαλζε ζηα Διιεληθά ) 
έσο 5 Κg. 



 Ζ Πέξθα θηιέην ζα πξνζθέξεηαη ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ 500γξ-1000γξ θαη ζε 
άζηθηε ζπζθεπαζία (κε ηελ απαξαίηεηε θαη επθξηλή επηζήκαλζε ζηα Διιεληθά ) 
έσο 5 Kg. 

 

Δ. ΔΗΓΖ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ 

1. Οπφροιαταληθά 

 Να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, λα είλαη α’ πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο. 

 Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζχζηαζεο θαη 
νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θψδηθα 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

 Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα θαηαλαισζνχλ. 

 Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα 
ιαραληθά ρσξίο καξακέλα θχιια. 

 Σηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη Α’ πνηφηεηαο θαζψο θαη ν 
ηφπνο παξαγσγήο ηνπο. 

 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη ζε ράξηηλεο θαη θαζαξέο θαη 
απαιιαγκέλεο απφ μέλεο χιεο κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Τα νπσξνιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ , 
ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαη λα κελ είλαη κεηαιιαγκέλα. 

 

Σ. ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

1. Φφκί – θοσιούρηα θιπ. 

 Ο άξηνο πνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΦΗΗ ηνπ Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ .  

 Ο άξηνο πξέπεη λα είλαη ρσξηάηηθνο ή ζχκκεηθηνο θαζαξνχ βάξνπο 350γξ. 
παξαδηδφκελνο 3 κε 4 ψξεο κεηά ηνλ εθιηβαληζκφ ηνπ, δηθαηνινγεκέλεο ηεο 
λνκίκνπ απνκείσζεο. 

 Τν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη πφζηκν. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 
ιπθίζθνπ .  

 Ζ έςεζε κε επαθή ησλ ηεκαρίσλ επηηξέπεηαη ζε βαζκφ 15% . Τν ςήζηκν ζα 
πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη λα μερσξίδεη θφξα θαη ςίρα. Ζ θφξα (θιφγσκα) ζα 
πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαζ΄ φιε ηελ επηθάλεηα . 

 Τν καγεηξηθφ αιάηη λα κελ μεπεξλά ην 1,5% θαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
καγεηξηθνχ άιαηνο .  

 Ο άξηνο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη λα 
κεηαθέξεηαη φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ζ κεηαθνξά ηνπ άξηνπ ζα 
γίλεηαη ζε πιαζηηθά θάληζηξα ή ζε θαιάζηα ηα νπνία ζα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ , θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νηαζδήπνηε νπζίαο γηα ηελ βειηίσζε ε ηελ απφθξπςε ηεο 
ηπρφλ ειαηησκαηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ε ηνπ ρξψκαηνο ησλ αιεχξσλ . 
Τα είδε άξηνπ θαη δαραξνπιαζηηθήο πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην Ν.Π. ζα είλαη 
ΦΡΔΚΑ ΚΑΗ ΟΥΗ ΑΠΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΕΤΜΖ. 

Ε. ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

1. Γάια θρέζθο αγειάδος, (πιήρες παζηερηφκέλο θαη οκογελοποηεκέλο) 

 Έθζεζε ζε ζεξκνθξαζία 71,5ν 
C  γηα 15΄΄ ή ηζνδχλακνο ζπλδπαζκφο 



 Ληπαξά ηνπιάρηζηνλ 3,5% 

 Σηεξεφ Υπφιεηκκα άλεπ ιίπνπο 8,5% 

 Ph 6,0-6,8 

 Πξσηετληθέο νπζίεο ηνπιάρηζηνλ 2,9% 

 Δλέξγεηα 60-70 kcal /   100 gr  πξντφληνο 

 Υδαηάλζξαθεο 4,5-4,8 / 100γξ. πξντφληνο 
    ΖΜΔΗΧΖ:  

    Σηις Τετνικές Προδιαγραθές περιλαμβάνονηαι ηα κσριόηερα προϊόνηα 

τρήζεις και είναι γενικού ταρακηήρα. Καηιζτύει ζε όλα η Ελληνική και η 

Εσρωπαϊκή Νομοθεζία για ηις προδιαγραθές παραγωγής, διάθεζης, 

ζσζκεσαζίας, ησποποίηζης διάθεζης κ.λ.π, ποσ αθορούν ηα προμηθεσόμενα 

είδη. 

    Ο προϋποιογηζκός ηες προκήζεηας αλέρτεηαη ζηο ποζό ηφλ €166.609,73€ (ή 

191.559,44€ ζσκπερηιακβαλοκέλοσ Φ.Π.Α. ). 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   

Γενικό ςφνολο με Φ.Π.Α. : 191.599,44  €  (ι 166.609.73 € χωρίσ Φ.Π.Α.)   

   

   

Είδθ Παντοπωλείου     

          

Α/α  Δθμοτικι Ενότθτα Κακαρό ποςό 

Ποςό (με 

Φ.Π.Α.)    

1 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ 38.120,50 44.795,18    

2 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ειρθνοφπολθσ 5.144,50 6.062,04    

3 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ανκεμίων 16.960,10 19.816,72    

 ΤΝΟΛΟ 60.225,10 70.673,94    

          

Είδθ Κρεοπωλείου     

          



Α/α  Δθμοτικι Ενότθτα Κακαρό ποςό 

Ποςό (με 

Φ.Π.Α.)    

1 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ 15.592,40 17.619,41    

2 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ειρθνοφπολθσ 2.048,80 2.315,14    

3 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ανκεμίων 6.808,70 7.693,83    

 ΤΝΟΛΟ 24.449,90 27.628,38    

          

Είδθ Ιχκυοπωλείου     

          

Α/α  Δθμοτικι Ενότθτα Κακαρό ποςό 

Ποςό (με 

Φ.Π.Α.)    

1 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ 8.950,50 10.114,07    

2 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ειρθνοφπολθσ 1.474,20 1.665,85    

3 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ανκεμίων 5.054,40 5.711,47    

 ΤΝΟΛΟ 15.479,10 17.491,39    

          

Είδθ Οπωροπωλείου     

          

Α/α  Δθμοτικι Ενότθτα Κακαρό ποςό 

Ποςό (με 

Φ.Π.Α.)    

1 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ 19.568,51 22.112,42    

2 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ειρθνοφπολθσ 2.985,72 3.373,86    

3 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ανκεμίων 8.963,20 10.128,42    

 ΤΝΟΛΟ 31.517,43 35.614,70    

          

Είδθ άρτου και ηαχαροπλαςτικισ     

          

Α/α  Δθμοτικι Ενότθτα Κακαρό ποςό 
Ποςό (με 

   



Φ.Π.Α.) 

1 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ 8.976,00 10.520,74    

2 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ειρθνοφπολθσ 2.195,00 2.564,85    

3 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ανκεμίων 5.342,50 6.285,53    

 ΤΝΟΛΟ 16.513,50 19.371,12    

          

Ελαιόλαδο     

          

Α/α  Δθμοτικι Ενότθτα Κακαρό ποςό 

Ποςό (με 

Φ.Π.Α.)    

1 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Νάουςασ 5.280,80 5.967,30    

2 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ειρθνοφπολθσ 688,80 778,34    

3 Π.. Δθμοτικισ Ενότθτασ Ανκεμίων 2.066,40 2.335,03    

 ΤΝΟΛΟ 8.036,00 9.080,67    

          

   

   

   ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ KAI  ΓΑΛΑ Ω ΕΙΔΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

   6 ΜΟΝΙΜΩΝ  * 22 ΗΜΕΡΕ =132  ΛΙΣΡΑ /ΜΗΝΑ *10 ΜΗΝΕ + 5 ΗΜΕΡΕ= 1350 ΛΙΣΡΑ  

 3 ΕΠΟΧΙΚΟΙ *22ΗΜΕΡΕ=66 ΛΙΣΡΑ /ΜΗΝΑ *10 ΜΗΝΕ+5ΗΜΕΡΕ=675 ΛΙΣΡΑ 

ΕΠΟΧΙΚΟ (ΔΙΜΗΝΕ ΤΜΒΑΕΙ ΕΡΓΑΙA ) 425 ΛΙΣΡΑ   

Α/α Περιγραφι   υςκ. Ποςότθτα φνολα Σιμι φνολα 

 

ΦΠΑ 

13% 

υνολικι 

δαπάνθ 

1 

Γάλα φρζςκο 

παςτεριωμζνο  λίτρο 2.450 2.450 0,97 € 2.376,50 € 308,95 2.685,45 

 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

2 Γάλα φρζςκο 

παςτεριωμζνο 
λίτρο 5.080 5.080 0,97 € 4.927,60 640,59 5.568,19 



Δθμοτ. Ενότθτα  

Νάουςασ 

3 

Δθμοτ. Ενότθτα 

Ειρθνοφπολθσ λίτρο 500 500 0,97 € 485 € 63,05 548,05 

4 

Γάλα φρζςκο 

Δθμοτ. Ενότθτα 

Ανκεμίων λίτρο 2.680 2.680 0,97 € 2.599,60 € 337,95 2.937,55 

     φνολο    10.388,70 

     ΦΠΑ 13%    1.350,54 

     

Γενικό 

ςφνολο    11.739,24 

 

   Οι παραπάνω ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και μποροφν να διαφοροποιθκοφν εντόσ του πλαιςίου του 

προχπολογιςμοφ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

                                                               

         

  O ςυντάξασ  

 ΒΑΣΑΝΣΖΗ ΑΘΗΝΑ 

                           ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ -ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

 


