VASILIKI
KLAPSINOU

ΕΕΛΛΛΛΗ
ΗΝ
ΝΙΙΚ
ΚΗ
Η∆
∆Η
ΗΜ
ΜΟ
ΟΚ
ΚΡΡΑ
ΑΤΤΙΙΑ
Α
Ν
ΝΟ
ΟΜ
ΜΟ
ΟΣΣ ΡΡΕΕΘ
ΘΥΥΜ
ΜΝ
ΝΗ
ΗΣΣ
∆
∆Η
ΗΜ
ΜΟ
ΟΣΣ ΡΡΕΕΘ
ΘΥΥΜ
ΜΝ
ΝΗ
ΗΣΣ
∆
∆//Ν
ΝΣΣΗ
ΗO
OIIK
KO
ON
NO
OM
MIIK
KΩ
ΩN
N ΥΥΠ
ΠΗ
ΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩ
ΩΝ
Ν
ΤΤΜ
ΜΗ
ΗΜ
ΜΑ
ΑΠ
ΠΡΡΟ
ΟΜ
ΜΗ
ΗΘ
ΘΕΕΙΙΩ
ΩΝ
Ν&
&Α
ΑΠ
ΠΟ
ΟΘ
ΘΗ
ΗΚ
ΚΗ
ΗΣΣ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από VASILIKI
KLAPSINOU
Ημερομηνία:
2016.05.18
13:51:58 EEST

ΤΙΤΛΟΣ:
«Προµήθεια
Γάλακτος
για
το
Εργατοτεχνικό Προσωπικό του ∆ήµου –
Αναλώσιµων για τις ανάγκες εστίασης Νηπίων
και Ηλικιωµένων του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
- Αναλώσιµων για τις ανάγκες Εστίασης Νηπίων
της Κ.Ε.∆Η. Ρεθύµνου και Σίτιση Μαθητών
Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου Ρεθύµνου»
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και
Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ
Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Προϋπολογισµού: 377.417,60 σε ΕΥΡΩ

Μάιος, 2016
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές προδιαγραφές
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
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ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια Γάλακτος για το
Εργατοτεχνικό Προσωπικό του ∆ήµου –
Αναλώσιµων για τις ανάγκες εστίασης
Νηπίων και Ηλικιωµένων του Ν.Π.∆.∆.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία
∆ήµου Ρεθύµνης» - Αναλώσιµων για τις
ανάγκες Εστίασης Νηπίων της Κ.Ε.∆Η.
Ρεθύµνου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού
Γυµνασίου και Λυκείου Ρεθύµνου»

Προϋπολογισµός: 377.417,60ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Πόροι ∆ήµου – Ν.Π.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου
Ρεθύµνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» που θα καλύψει τις ανάγκες
του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου, µόνιµο, αορίστου και ορισµένου χρόνου, τις ανάγκες σε
αναλώσιµα όλων των δοµών του Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου
Ρεθύµνης» για την Εστίαση νηπίων και Ηλικιωµένων, τις ανάγκες σε αναλώσιµα όλων των δοµών της
Κ.Ε.∆Η. Ρεθύµνου για την Εστίαση Νηπίων καθώς και τη Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυµνασίου και
Λυκείου Ρεθύµνου.
Η ανωτέρω προµήθεια, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον ΕΚΠΟΤΑ
(Υ.Α. 11389/93 – ΦΕΚ 185/Β΄/1993).
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό
∆ιαγωνισµό.
Συγκεκριµένα η παρούσα µελέτη αφορά:
1. την προµήθεια εβαπορέ γάλακτος για το προσωπικό που εργάζεται στο ∆ήµο Ρεθύµνου για τα έτη
2016 και 2017. Σύµφωνα µε υπ’ αριθµ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την
παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής όπως
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ ΤΤ 36586/10.07.2007 (ΦΕΚ 1323/30.07.2007 τεύχος Β’), στην περίπτωση
αντικειµενικής αδυναµίας των ΟΤΑ α΄ βαθµού να χορηγήσουν ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα, κατά τον
ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος µακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ µε ειδική
σήµανση επί του κιτίου, δηλαδή για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιµου γάλακτος
ηµερησίως το οποίο αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,295 του κουτιού καθαρού βάρους 410 gr
συµπυκνωµένου, ηµερησίως, υπολογιζόµενου ως έξης:
Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιµο γάλα είναι 1 όγκος συµπυκνωµένου
γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 410 gr συµπυκνωµένου γάλακτος είναι 386 ml και µετά την
αραίωση µε ίσο όγκο νερού προκύπτουν 772 ml έτοιµο γάλα και εποµένως τα 1.000 ml που
προβλέπεται ανά άτοµο την ηµέρα είναι 1,295 κουτιά.
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
• Τις υπ’ αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β/23-03-1993) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ενιαίου
Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ).
• Των άρθρων 103 & 209 του Ν. 3463/2006/Α΄114του άρθρου 72 παρ. δ. του Ν. 3852/2010.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν από το Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου οι δικαιούχοι είναι 188
άτοµα. Ο αριθµός του προσωπικού είναι µεταβλητός και δύναται να διακυµανθεί λόγω
συνταξιοδότησης, µετάταξης, διαθεσιµότητας ή προσλήψεις εποχιακού προσωπικού.
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Ο κάθε εργαζόµενος δικαιούται 321 τεµάχια (κουτιά) γάλα για ένα (1) έτος. Ο χρόνος ισχύος της
σύµβασης για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου θα είναι ένα (1) έτος από την
υπογραφή της σύµβασης και µπορεί να παραταθεί µε τους ίδιους όρους για ένα (1) έτος µετά τη λήξη
της µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο πλευρών µε την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά το χρόνο
της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών της µελέτης του ∆ήµου που κατακυρώθηκαν στον
προµηθευτή. Στην παράταση θα ισχύουν οι τιµές της αρχικής σύµβασης και δε θα αντίκειται σε ειδική
αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησή της.
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας γάλακτος ανέρχεται στο ποσό των 83.633,05 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% εγγεγραµµένου στον προϋπολογισµό 2016 και µε δέσµευση να
εγγραφή στον προϋπολογισµό 2017 µε Κ.Α. 10.6061.003, 15.6061.003, 20.6061.003, 30.6061.003,
35.6061.003, 45.6061.003
2. την προµήθεια ειδών τροφίµων για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και ΚΑΠΗ του Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου
Ρεθύµνης» για τα έτη 2016 και 2017.
Ο χρόνος ισχύς της σύµβασης για την προµήθεια αναλωσίµων για την ανάγκη εστίασης νηπίων και
ηλικιωµένων για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» για την
προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύµβασης και µπορεί να παραταθεί µε τους ίδιους όρους για ένα (1) έτος µετά τη λήξη της µε τη
σύµφωνη γνώµη και των δύο πλευρών µε την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά το χρόνο της
παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών της µελέτης του ∆ήµου που κατακυρώθηκαν στον
προµηθευτή. Στην παράταση θα ισχύουν οι τιµές της αρχικής σύµβασης και δε θα αντίκειται σε ειδική
αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησή της.
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ειδών τροφίµων ανέρχεται στο ποσό των 144.122,75 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% και 23% εγγεγραµµένου στον προϋπολογισµό 2016 και µε
δέσµευση να εγγραφή στον προϋπολογισµό 2017 του Ν.Π.∆.∆. µε Κ.Α. 15.6481.001, 15.6481.003,
60.6481.002, 60.6481.004,15.6481.006, 15.6481.005, 15.6481.008
3. την προµήθεια ειδών τροφίµων για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθµών της Κ.Ε.∆Η. Ρεθύµνου για τα έτη 2016 και 2017.
Ο χρόνος ισχύς της σύµβασης για την προµήθεια αναλωσίµων για την ανάγκη εστίασης νηπίων και
ηλικιωµένων για την Κ.Ε.∆Η. Ρεθύµνου για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου θα
είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης και µπορεί να παραταθεί µε τους ίδιους όρους για
ένα (1) έτος µετά τη λήξη της µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο πλευρών µε την προϋπόθεση ότι δε θα
υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών της µελέτης του ∆ήµου
που κατακυρώθηκαν στον προµηθευτή. Στην παράταση θα ισχύουν οι τιµές της αρχικής σύµβασης και
δε θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησή της.
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ειδών τροφίµων ανέρχεται στο ποσό των 40.025,88 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% και 23% εγγεγραµµένου στον προϋπολογισµό 2016 και µε
δέσµευση να εγγραφή στον προϋπολογισµό 2017 της Κ.Ε.∆Η. Ρεθύµνου µε Κ.Α. 64.999.853.0000,
64.999.854.0000, 64.999.855.0000, 64.999.856.0000, 64.999.857.0000
4. την προµήθεια τροφίµων για τη Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου Ρεθύµνου για τα
έτη 2016 και 2017.
Ο χρόνος ισχύς της σύµβασης για τη Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου Ρεθύµνου θα
είναι για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή
της σύµβασης και µπορεί να παραταθεί µε τους ίδιους όρους για ένα (1) έτος µετά τη λήξη της µε τη
σύµφωνη γνώµη και των δύο πλευρών µε την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά το χρόνο της
παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών της µελέτης του ∆ήµου που κατακυρώθηκαν στον
προµηθευτή. Στην παράταση θα ισχύουν οι τιµές της αρχικής σύµβασης και δε θα αντίκειται σε ειδική
αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησή της.
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 100.635,92 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23% εγγεγραµµένου στον προϋπολογισµό 2016 και µε δέσµευση να εγγραφή στον
προϋπολογισµό 2017 µε Κ.Α. 15.6495.001
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 377.417,60 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% και 23% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου και των
Νοµικών του Προσώπων για τα έτη 2016-2017.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 17/5/2016
Η ∆/ντρια Οικονοµικής Υπηρεσίας

Άδελε 17/5/2016
Η Συντάξασα

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ∆ιοικητικός

Βάσω Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια Γάλακτος για το
Εργατοτεχνικό Προσωπικό του ∆ήµου –
Αναλώσιµων για τις ανάγκες εστίασης
Νηπίων και Ηλικιωµένων του Ν.Π.∆.∆.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία
∆ήµου Ρεθύµνης» - Αναλώσιµων για τις
ανάγκες Εστίασης Νηπίων της Κ.Ε.∆Η.
Ρεθύµνου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού
Γυµνασίου και Λυκείου Ρεθύµνου»
Προϋπολογισµός: 377.417,60 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Πόροι ∆ήµου – Ν.Π.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 : Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου
Ρεθύµνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» που θα καλύψει τις ανάγκες
του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου, µόνιµο, αορίστου και ορισµένου χρόνου, τις ανάγκες σε
αναλώσιµα όλων των δοµών του Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου
Ρεθύµνης» για την Εστίαση νηπίων και Ηλικιωµένων, τις ανάγκες σε αναλώσιµα όλων των δοµών της
Κ.Ε.∆Η. Ρεθύµνου για την Εστίαση Νηπίων καθώς και τη Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυµνασίου και
Λυκείου Ρεθύµνου.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας υπάγονται στις διατάξεις των:
- Ν.2286/95/Α'19 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
- Ν.2307/1995/Α'113 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
- Ν.2539/1997/Α'244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- Ν.3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
- Ν.3548/2007/Α'68 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
- Ν.3801/2009/Α'163, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης ».
- -N.3852/2010/A' 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης».
- Ν.3979/2011/Α'138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
- Του Ν.3886/2010/Α'173«∆ικαστική προστασία κατά ση σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L76) όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335).
- Ν.4111/2013/Α'18 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του Ν.4093/2012, κύρωση ΠΝΠ».
- N.4152/2013/A' 107 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012,
4127/2013».
- Ν.4155/2013/Α'120 «Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων και άλλες διατάξεις».
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-

Ν.4205/2013/Α' 242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
Ν.4281/2014/Α'160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157.
- Π.∆. 60/2007/Α'64 «προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών & υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής & την
οδηγία 2005/75/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου & του συµβουλίου της 16ης/11/2005.».
- Π.∆. 113/2010/Α'194”ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες”
- Υ.Α. 11389/93/Β'185 «ΕΚΠΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Κ.Υ.Α. 53361/2-10-2006/Β'1503 «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και µέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΤΤ36586/10-072007/Β'990.
- Κ.Υ.Α. Π1/2380/18-12-2012/Β'3400 «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
- Υ.Α. Π1/2390/Β'2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
- Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»,
- Τις κατευθυντήριες οδηγίες 1,2,3,4,5,6 & 7 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
συµβάσεων
Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν.
Άρθρο 3 : Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
Η ∆ιακήρυξη
Η µελέτη
Η προσφορά του αναδόχου.
Άρθρο 4: Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε βάση
τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή.
Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 377.417,60€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα
βαρύνει δε πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισµούς των φορέων οικονοµικού έτους
2016 και 2017.
Άρθρο 5: Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών ούτε
µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσµατος, προς
υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή
εκτέλεση αυτής.
Η σύµβαση συνάπτεται µε το ∆ήµο ή µε το νοµικό πρόσωπο κατά περίπτωση και όπως αναφέρεται
στο άρθρο 15 της διακήρυξης.
Άρθρο 6: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης µη
συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την
οριστική παραλαβή των ειδών.
Άρθρο 7: Χρόνος εγγύησης
Ως χρόνος εγγύησης θα θεωρηθεί το χρονικό διάστηµα στο οποίο τα προσφερόµενα είδη και η
συσκευασία τους θα διατηρούν τις ιδιότητες τους όπως αυτό ορίζεται από την ηµεροµηνία λήξεως η
οποία θα αναγράφεται κατά περίπτωση στην συσκευασία.
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Άρθρο 8 :Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική
σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά
υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 33 και 35 της Υ.Α.11389/93/Β'185.
Άρθρο 9:Πληµµελής κατασκευή ή ελαττωµατικά προϊόντα
Εφόσον η ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών και της συσκευασίας τους κατά περίπτωση δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή ή εµφανίζουν
ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10 : Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 11: Εξοφλητικός λογαριασµός
Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την οριστική παραλαβή των προσφεροµένων ειδών.
Άρθρο 12 : Παραλαβή
Τα προσφερόµενα είδη θα είναι παραδοτέα σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον φορέα υλοποίησης της
προµήθειας, ενώ οι τιµές της προσφοράς κατά περίπτωση και όπως ορίζεται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της παρούσης ανά είδος θα είναι τελικές.
Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν
κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των ειδών ή την αντικατάσταση τους.
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόµενης
προθεσµίας, ο φορέας υλοποίησης της προµήθειας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα
αυτού τρόπου.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Η οριστική παραλαβή των εκάστοτε ειδών θα πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήµατος 30 ηµερών
από την προσωρινή παραλαβή τους.
Κάθε δαπάνη πιθανού ελέγχου των υπό προµήθεια ειδών τιµολογείται στον µειοδότη και
αποπληρώνεται από αυτόν.
Άρθρο 13: Χρόνος και τόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα από
παραγγελία. Η παράδοση θα γίνεται µέσα στο χρόνο και µε τον τρόπο που ορίζει έκαστη σύµβαση.
Ειδικότερα:
Για την προµήθεια ειδών αρτοποιείου: Η παράδοση των ειδών αρτοπωλείου θα γίνεται καθηµερινά
στους χώρους που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες των αντίστοιχων φορέων και σύµφωνα µε τις ηµερήσιες
ανάγκες τους.
Για την προµήθεια λοιπών τροφίµων. Η παράδοση θα γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κάθε εβδοµάδα
σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες σε συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδας όπως αυτές θα
ορισθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή την εποµένη της παραγγελίας.
Τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µεταφορικά µέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της
προµήθειας και το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των
ειδών στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον
προµηθευτή.
Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ειδικά για τρόφιµα µεταφορικά µέσα του προµηθευτή, καθαρά και
απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις.
Τα σηµεία παράδοσης των ειδών είναι:
Τα σηµεία παράδοσης των ειδών είναι:
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α). Για το ∆ήµο Ρεθύµνου: - Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άδελε,
∆ιεύθυνση Άδελε, Τ.Κ.:74100.
β) για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» η παράδοση θα
γίνεται στις δοµές του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης», ήτοι:
1.
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:
• Α΄ Παιδικός Σταθµός: Μαρκέλλου, Μασταµπάς Ρέθυµνο.
• Β΄ Παιδικός Σταθµός: Καντανολέοντος 10, Πλατεία Ορφανοτροφείου, Ρέθυµνο
• Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθµός: Παπούρα Μυσσιρίων, Ρέθυµνο
• Παιδικός Σταθµός ∆.Ε. Λαππαίων: Επισκοπή Ρεθύµνης
• Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθµός Ατσιποπούλου: Ατσιπόπουλο Ρεθύµνης
• Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆.Ε. Αρκαδίου: Λούτρα Ρεθύµνης
2.
ΚΑΠΗ
• Α΄ ΚΑΠΗ : Καλλιρόης Πάρεν 5
• Β΄ ΚΑΠΗ: Όλαφ Πάλµε 4 – Καλλιθέα Ρέθυµνο
• Γ΄ ΚΑΠΗ: Μαθιουδάκη 24 Περιβόλια Ρεθύµνης
• ∆΄ ΚΑΠΗ: Π. Πρεβελάκη 3-5 – Σοχώρα Ρέθυµνο
• Ε΄ ΚΑΠΗ: Τσεσµές – Πλατανιάς Ρέθυµνο
γ) για την Κ.Ε.∆Η. Ρεθύµνου η παράδοση θα γίνεται στις δοµές της, ήτοι:
• Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών –Κ∆ΑΠ: Πλατεία Μικρασιατών Παλιά Πόλη Ρέθυµνο
• Βρεφονηπιακός Σταθµός Αρµένων: Αρµένοι Ρεθύµνης
• Παιδικός Σταθµός Παλιάς Πόλης τα «∆ελφινάκια» : Βερνάρδου 18, Ρέθυµνο
• Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων – ΚΗΦΗ: Πλατεία Μικρασιατών Παλιά Πόλη Ρέθυµνο
• Πολιτιστικές ∆ράσεις: ∆ιεύθυνση: Αρκαδίου 50 Τ.Κ.:74131- Ρέθυµνο
δ) για το Μουσικό Γυµνάσιο και Λύκειο Ρεθύµνου η παράδοση θα γίνεται στο Μουσικό Σχολείο,
∆ιεύθυνση Καντανολέοντος 10, Πλατεία Ορφανοτροφείου, Ρέθυµνο.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από την οριζόµενη
τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του κάθε φορέα.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε περίπτωση που
διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται
να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση τους χωρίς καµία επιβάρυνση για το φορέα σύµφωνα
µε το άρθρο 31 του ΕΚΠΟΤΑ.
Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύµανσης των µεταφορικών µέσων που
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής, της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας, των
µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσµή, γεύση, όψη κ.λ.π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 17/05/2016
Η ∆/ντρια Οικονοµικής Υπηρεσίας

Άδελε 17/05/2016
Η Συντάξασα

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ∆ιοικητικός

Βάσω Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια Γάλακτος για το
Εργατοτεχνικό Προσωπικό του ∆ήµου –
Αναλώσιµων για τις ανάγκες εστίασης
Νηπίων και Ηλικιωµένων του Ν.Π.∆.∆.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία
∆ήµου Ρεθύµνης» - Αναλώσιµων για τις
ανάγκες Εστίασης Νηπίων της Κ.Ε.∆.Η.
Ρεθύµνου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού
Γυµνασίου και Λυκείου Ρεθύµνου»
Προϋπολογισµός: 377.417,60 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Πόροι ∆ήµου – Ν.Π.
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιγράφονται ζητούνται από την παρούσα περιγραφή είναι τα ελάχιστα τα οποία χαρακτηρίζουν τα υπό προµήθεια
προϊόντα.
Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως κατά περίπτωση ποσοτικά
και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι:
α) άριστης Ποιότητας, νόµιµα κυκλοφορούντα στην αγορά,
β) εγκεκριµένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείµενης
νοµοθεσίας και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από
τον κώδικα τροφίµων και ποτών (Κ.Τ.Π.), τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, τις
Αγορανοµικές, και Υγειονοµικές διατάξεις και τις επί µέρους παραγγελίες της Υπηρεσίας.
Η διακίνηση των προϊόντων πρέπει να είναι σύµφωνη µε ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και
εµπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα
Τροφίµων Ποτών όπως έχει εκδοθεί µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Τροφίµων του ΓΧΚ, εφαρµογή
συστήµατος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και κάθε
απαιτούµενου συστήµατος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασµού (από τον
παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το
αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.∆.203/1998, και τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων.
Οι φορείς υλοποίησης της προµήθειας δεν δεσµεύεται για την κατανάλωση του συνόλου των
υπό προµήθεια ποσοτήτων, οι ποσότητες είναι ενδεικτικές, η απορρόφηση των ποσοτήτων θα
γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών του οι οποίες θα προκύψουν εντός του έτους 2016 και
2017.
Σύµφωνα µε υπ’ αριθµ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής όπως τροποποιήθηκε µε
την ΚΥΑ ΤΤ 36586/10.07.2007 (ΦΕΚ 1323/30.07.2007 τεύχος Β’), στην περίπτωση αντικειµενικής
αδυναµίας των ΟΤΑ α΄ βαθµού να χορηγήσουν ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα, κατά τον ανωτέρω χρόνο,
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χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος µακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ µε ειδική σήµανση επί του κιτίου,
δηλαδή για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιµου γάλακτος ηµερησίως το οποίο
αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,295 του κουτιού καθαρού βάρους 410 gr συµπυκνωµένου, ηµερησίως,
υπολογιζόµενου ως έξης:
Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιµο γάλα είναι 1 όγκος συµπυκνωµένου
γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 410 gr συµπυκνωµένου γάλακτος είναι 386 ml και µετά την
αραίωση µε ίσο όγκο νερού προκύπτουν 772 ml έτοιµο γάλα και εποµένως τα 1.000 ml που
προβλέπεται ανά άτοµο την ηµέρα είναι 1,295 κουτιά.
ΟΜΑ∆Α Α:
Ειδικά για κάθε προϊόν του ∆ήµου Ρεθύµνης
1. Γάλα εβαπορέ
Ποσότητα: 75.522 τεµάχια (µεταλλικά κουτιά) καθαρού βάρους 410 γραµµαρίων,
Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Το προς προµήθεια γάλα θα πρέπει να είναι συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) εντός µεταλλικών κυτίων µε
σύστηµα εύκολου ανοίγµατος χωρίς την χρήση εργαλείων, καθαρό βάρος ανά κυτίο 410 γρ. λιπαρά 7%8% κατά βάρος, επί της συσκευασίας έκαστου κουτιού θα αναφέρονται οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες
των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος, τα στοιχεία του παραγωγού και του τυχόν εισαγωγέα. Το
γάλα θα είναι από νωπό γάλα αγελαδινής προέλευσης για την παρασκευή του συµπυκνωµένου
γάλακτος και θα πληρεί τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και θα έχει την
απαραίτητη ποιότητα σε φυσικοχηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να δώσει ένα άριστο
προϊόν ( συµπυκνωµένο γάλα), χωρίς ελαττώµατα. Το γάλα θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά
του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, µεταλλικά στοιχεία, βιταµίνες κλπ) τα οποία θα αναγράφονται στην
τυπωµένη ετικέτα αυτού. Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας, η
ηµεροµηνία ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον
τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα).

Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω αναφερόµενες προδιαγραφές.
Περιγραφή
Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ)
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΑΣΤΙΚΑ
Λιπαρά
7 % κατ’ ελάχιστο
PH
>6-6,8

Ολικό Στερεό Υπόλειµµα Γάλακτος
(Ο.Σ.Υ.Γ.)
Η Ολική οξύτητα (µετά την αραίωση)

25% κατ’ ελάχιστο
>6-8

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ενέργεια
Πρωτεΐνες
Υδατάνθρακες
Ασβέστιο
Φώσφορος
Βιταµίνες
Συνθήκες συντήρησης

≥63 Kcal (264 KJ)
≥3 g
≥4,7 g
≥120 mg
≥90 mg
Β2,Β12,D3
Αναγραφή επί της συσκευασίας

Το προϊόν θα προέρχεται από νοµίµως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριµένη
εγκατάσταση µε κωδικό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση
ποιότητας αυτού.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (π.χ.
συσκευασία, βάρος συσκευασµένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχηµικά και
µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά κλπ).
Συσκευασία:
Το προϊόν θα συσκευάζεται ανά 48 τεµάχια µέσα σε χαρτοκιβώτια και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία
(Αποθήκη στο κτήριο Άδελε). Πάνω σε κάθε µεταλλικό κουτί θα αναγράφεται το σύνολο των στοιχείων τα
οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
Επισηµάνσεις:
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Σε κάθε κουτί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή µε ανεξίτηλη µελάνη στο µέταλλο ή σε
χάρτινη ή πλαστική ταινία που περιβάλλει το σώµα του κουτιού και δεν αποκολλάται εύκολα, κατ’
ελάχιστο οι παρακάτω ενδείξεις (σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα άρθρα του Κώδικα Τροφίµων - Ποτών και
Αντικειµένων Κοινής Χρήσεως):
1.Η κατηγορία και το είδος του γάλακτος. Η ονοµασία του προϊόντος.
2.Το όνοµα, η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.
3.Το ποσοστό λιπαρών ουσιών γάλακτος, εκφρασµένο σε βάρος σε σχέση προς το τελικό προϊόν.
4.Το ποσοστό αποβουτυρωµένης ξηράς ουσίας γάλακτος.
5.Ο Κωδικός Καταλληλότητας ( σήµα).
6.Οι Οδηγίες Χρήσης και ο τρόπος αραίωσης.
7.Η ∆ιαθρεπτική Επισήµανση.
8.Το Καθαρό περιεχόµενο.
9.Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας, η οποία θα είναι 12 µήνες τουλάχιστον από την προσωρινή
παραλαβή του εκτός ψυγείου.
10.Η Ηµεροµηνία Παραγωγής.
11.Αλλεργιογόνα που τυχόν περιέχονται.
12.Λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις προβλεπόµενες από ισχύουσα Νοµοθεσία.
ΟΜΑ∆Α Β :
Ειδικά για κάθε προϊόν του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του ∆ήµου
Ρεθύµνης»:
1. Κοφτό µακαρόνι
Ποσότητα: 824, Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: µακαρόνι κοφτό µέτριο από 100% σιµιγδάλι σκληρού σιταριού.
Συσκευασία: συσκευασία 500 γραµµαρίων κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτος.
2. Μακαρόνια παστίτσιου
Ποσότητα: 154, Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Νο 3, αρίστης ποιότητας από 100% σιµιγδάλι σκληρού σιταριού.
Συσκευασία: συσκευασία 500 γραµµαρίων κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους.
3. Κριθαράκι
Ποσότητα: 669, Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: Κριθαράκι µέτριο από 100% σιµιγδάλι σκληρού σιταριού.
Συσκευασία: συσκευασία 500 γραµµαρίων κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτος.
4. Πεπονάκι (ζυµαρικό)
Ποσότητα: 479, Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: µέτριο, αρίστης ποιότητας, από 100% σιµιγδάλι σκληρού σιταριού.
Συσκευασία: συσκευασία 500 γραµµαρίων κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτος.
5.Ρύζι τύπου καρολίνα
Ποσότητα: 1.028 κιλά, Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: ρύζι τύπου «καρολίνα» αρίστης ποιότητας, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης
σπυρωτό, καθαρισµένο και αποοστειρωµένο.
Συσκευασία: συσκευασία εµπορίου, περιεκτικότητας έως 1000 γραµµαρίων προϊόντος, θα αναγράφεται
σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτος.
6.Σουσάµι
Ποσότητα: 20 τεµάχια, Μονάδα µέτρησης: Τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Φυσικό, χρώµα ανοιχτό έως σκούρο καφέ /µπεζ. Να µη φέρει καµιά χαρακτηριστική
οσµή. Να µην παράγεται από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς.
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Συσκευασία: συσκευασία εµπορίου, περιεκτικότητας έως 250 γραµµαρίων προϊόντος, θα αναγράφεται
σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους.
7.Καρυδόψιχα
Ποσότητα: 4 τεµάχια, Μονάδα µέτρησης: Τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Φυσικό προϊόν, σε µορφή πεταλούδας (1/2), τέταρτο (1/4), ή όγδοο (1/8) ή ανάµιξη των
παραπάνω. Να µη φέρει καµιά χαρακτηριστική οσµή. Να µην παράγεται από γενετικά τροποποιηµένους
οργανισµούς.
Συσκευασία: συσκευασία εµπορίου, περιεκτικότητας έως 1 κιλού προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους.
8. Γάλα Αγελαδινό
Ποσότητα: 5.932 τεµάχια (µεταλλικά κουτιά) καθαρού βάρους 410 γραµµαρίων,
Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: Συµπυκνωµένο ελληνικό γάλα (εβαπορέ) αποστειρωµένο εντός µεταλλικών κυτίων µε
σύστηµα εύκολου ανοίγµατος χωρίς την χρήση εργαλείων, καθαρό βάρος ανά κυτίο 410 γρ. λιπαρά έως
4% κατά βάρος, επί της συσκευασίας έκαστου κουτιού θα αναφέρονται οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες
των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος, τα στοιχεία του παραγωγού και του τυχόν εισαγωγέα.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτια 48 τεµαχίων, επί της συσκευασίας και επί του µεταλλικού κουτιού θα
αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν και την
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτος.
9. Γάλα ζαχαρούχο
Ποσότητα: 284 τεµάχια (µεταλλικά κουτιά) καθαρού βάρους 397 γραµµαρίων,
Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: Συµπυκνωµένο πλήρες γάλα εντός µεταλλικών κυτίων µε σύστηµα εύκολου ανοίγµατος
χωρίς την χρήση εργαλείων, καθαρό βάρος ανά κυτίο 397 γρ., επί της συσκευασίας έκαστου κουτιού θα
αναφέρονται οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος, τα στοιχεία του
παραγωγού και του τυχόν εισαγωγέα.
Συσκευασία: : χαρτοκιβώτια, επί της συσκευασίας και επί του µεταλλικού κουτιού θα αναγράφονται το
σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
10. Τυρί τριµµένο
Ποσότητα: 183 κιλά, Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: Α’ ποιότητας, από Φρέσκο παστεριωµένο αγελαδινό γάλα, κατάλληλης ωρίµανσης έτσι
ώστε να µπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιµοποιηθεί σε µακαρόνια ή
παστίτσιο κ.λ.π (µέτριας σκληρότητας).
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα
αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών, η ποσότητα ανά συσκευασία θα ορίζεται κατά περίπτωση από το νοµικό
πρόσωπο.
11. Τυρί γραβιέρα
Ποσότητα: 100 κιλά, Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: Α’ ποιότητας, σκληρή κυλινδρικού σχήµατος µε ευχάριστη γεύση και ελαφρό άρωµα,
που παράγεται παραδοσιακά από γάλα αγελαδινό ή µίγµατα αυτού µε πρόβειο και γίδινο σε αναλογία
των τελευταίων όχι µεγαλύτερη του 20% ανά βάρος.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα
αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών, η ποσότητα ανά συσκευασία θα ορίζεται κατά περίπτωση από το νοµικό
πρόσωπο.
12. Γιαούρτι
Ποσότητα: 1.897 τεµάχια, Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο
Προδιαγραφές: φρέσκο αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα
πλήρες σε λιπαρά.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, πλαστικό κεσεδάκι 200
γραµµαρίων , επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης.
13. Τυρί φέτα
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Ποσότητα: 512 κιλά, Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: Φρέσκια, αρίστης ποιότητας, από αιγοπρόβειο γάλα πλήρες σε λιπαρά, µέτριας
σκληρότητας.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά, πλαστικό δοχείο, βάρος περιεχόµενου έως 2 κιλά, το προϊόν
θα συντηρείται σε άλµη εντός του δοχείου, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των
στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών,
απαλλαγµένη από τρίµατα, σκληρή όχι πολύ αλµυρή.
14. Μαργαρίνη
Ποσότητα: 1.030 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο .
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης κατάλληλη για επάλειψη στο ψωµί.
Συσκευασία: συσκευασία τυποποιηµένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι µε καπάκι
επαναχρησιµοποιούµενο, περιεκτικότητας 250 γραµµαρίων προϊόντος, θα αναγράφονται σε αυτή τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 3 µηνών. Αποδεδειγµένα
ευρείας κατανάλωσης.
15. Βούτυρο τύπου Φυτίνη
Ποσότητα: 224 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: Φυτικής προέλευσης Αρίστης ποιότητας κατάλληλη για µαγειρική χρήση.
Συσκευασία: συσκευασία τυποποιηµένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι µε καπάκι
επαναχρησιµοποιούµενο, περιεκτικότητας 800 γραµµαρίων προϊόντος, θα αναγράφονται σε αυτή τα
συστατικά η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 3 µηνών. Αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης.
16. Ελαιόλαδο.
Ποσότητα: 400 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, οξύτητας ίσης ή µικρότερης του 0,1 παρασκευασµένο και
τυποποιηµένο σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Συσκευασία: κατάλληλο τυποποιηµένο και σφραγισµένο µεταλλικό δοχείο, χωρητικότητας 5 λίτρων επί
της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών. Αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
17. Ξύδι
Ποσότητα: 51 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: ξύδι από κρασί έως 6 βαθµών.
Συσκευασία: συσκευασία εµπορίου, δοχείο 500 γραµµαρίων προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο
παραγωγός και ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του.
18. Νερό
Ποσότητα: 144 τεµάχια, Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο .
Προδιαγραφές: Φυσικό µεταλλικό νερό.
Συσκευασία: πλαστική φιάλη ΡΕΤ χωρητικότητας 10 λίτρων µε ειδικό καπάκι, για τοποθέτηση σε
υφιστάµενο µηχανισµό µε βρύση, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα
οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν και την σύσταση του.
19. ∆ηµητριακά
Ποσότητα: 669 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: (Korn Flakes) Αρίστης ποιότητας από τραγανές νιφάδες καλαµποκιού, εµπλουτισµένα σε
βιταµίνες, σίδηρο κλπ, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
Συσκευασία: Τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία του 1 κιλού.
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών.
20. Μπισκότα τύπου «Μιράντα»
Ποσότητα: 772 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας, πλούσια σε δηµητριακά, υδατάνθρακες και θρεπτικές ουσίες,
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
Συσκευασία: συσκευασία εµπορίου 250 γραµµαρίων προϊόντος. Εξωτερικά θα αναγράφονται τα
συστατικά , η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών.
21. Μπισκότα τύπου «ΠΤΙ-ΜΠΕΡ»
Ποσότητα: 875 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο
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Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας, πλούσια σε δηµητριακά, υδατάνθρακες και θρεπτικές ουσίες,
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
Συσκευασία: συσκευασία εµπορίου 225 γραµµαρίων προϊόντος. Εξωτερικά θα αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών
22. Φρυγανιές
Ποσότητα: 1.699 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο
Προδιαγραφές: Σταρένιες, αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 510
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών
23. Τσάι
Ποσότητα: 51 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία των 10 γραµµαρίων εµποτισµένα.
Εξωτερικά της συσκευασίας
θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους. Συσκευασία 100 τεµαχίων.
24. Χαµοµήλι
Ποσότητα: 51 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία των 10 γραµµαρίων εµποτισµένα.
Εξωτερικά της συσκευασίας
θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους. Συσκευασία 100 τεµαχίων.
25. Καφές «Ελληνικός»
Ποσότητα: 515 τεµάχια, Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: συσκευασία σε αεροστεγή σακούλα χωρητικότητας 500 γραµµαρίων, κατάλληλη για τη
µεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των
στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
26. Καφές «Γαλλικός»
Ποσότητα: 103 τεµάχια, Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας αλεσµένος καβουρδισµένος καφές φίλτρου.
Συσκευασία: συσκευασία σε αεροστεγή σακούλα χωρητικότητας 500 γραµµαρίων, κατάλληλη για τη
µεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των
στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
27 Κακάο σκόνη
Ποσότητα: 360 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας κακάο σε σκόνη κατάλληλο για Παρασκευή ροφήµατος.
Συσκευασία: συσκευασία εµπορίου περιεκτικότητας 125 γραµµαρίων προϊόντος, θα αναγράφεται σε
αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
28. Μέλι
Ποσότητα: 61 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Αγνό, αρίστης ποιότητας θυµαρίσιο.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους 900 γραµµαρίων επί της
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον
1 έτους.
29. Μαρµελάδα
Ποσότητα: 412 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: µαρµελάδα φρούτων αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία εµπορίου σε γυάλινο δοχείο µε καπάκι
επαναχρησιµοποιούµενο, περιεκτικότητας 500 γραµµαρίων προϊόντος, θα αναγράφονται σε αυτή τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης.
30. Φακές
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Ποσότητα: 600 Τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Ψιλές, αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισµένες και
τυποποιηµένες.
Συσκευασία: κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 1 κιλού προϊόντος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
31. Φασόλες
Ποσότητα: 200 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Ψιλές, αρίστης ποιότητας απολύτως καθαρές, απαλλαγµένες από κάθε ξένη ύλη. Να µην
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση.
Συσκευασία: κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 500 γραµµαρίων προϊόντος. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
32. Φρουτόκρεµα
Ποσότητα: 70 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (κουτί).
Προδιαγραφές: αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
Συσκευασία: Τυποποιηµένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 300 γραµµαρίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 6 µηνών.
33. Αρακάς(κατεψυγµένος)
Ποσότητα: 95 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: φρεσκοκατεψυγµένος, αρίστης ποιότητα, µεσαίου µεγέθους, καθαρισµένος και
απαλλαγµένος από ακαθαρσίες και ξένα σώµατα.
Συσκευασία: τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού, επί της συσκευασίας
θα αναγράφεται τουλάχιστον ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, οι ελάχιστες
προδιαγραφές που πληροί και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος τουλάχιστον 6 µηνών.
34. Πέρκα φιλέτο
Ποσότητα: 204 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: φιλέτο πέρκας φρεσκοκατεψυγµένη χωρίς κόκκαλα, καθαρισµένο, αρίστης ποιότητας
καλά διατηρηµένο, χωρίς αλλοιώσεις στην όψη στην οσµή ή στο χρώµα, το προϊόν θα παραδίδεται
κατεψυγµένο, κατά την απόψυξη θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού του βάρους.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά, προτείνεται συσκευασία όχι µεγαλύτερη των 2 κιλών, επί της
συσκευασίας θα αναγράφονται η ηµεροµηνία και ο τόπος αλίευσης, η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος
τουλάχιστον 6 µηνών καθώς και τα στοιχεία της εγκατάστασης επεξεργασίας του προϊόντος
(εγκεκριµένος αριθµός λειτουργίας κλπ).
35. Βακαλάος
Ποσότητα: 816 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: φρεσκοκατεψυγµένος, αρίστης ποιότητας, ακέφαλος, ελάχιστου βάρους 500 γραµµαρίων
ανά τεµάχιο, καλά διατηρηµένος, χωρίς αλλοιώσεις στην όψη στην οσµή ή στο χρώµα, το προϊόν θα
παραδίδεται κατεψυγµένο, κατά την απόψυξη θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού
του βάρους.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά, προτείνεται συσκευασία όχι µεγαλύτερη των 2 κιλών, επί της
συσκευασίας θα αναγράφονται η ηµεροµηνία και ο τόπος αλίευσης, η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος
τουλάχιστον 6 µηνών καθώς και τα στοιχεία της εγκατάστασης επεξεργασίας του προϊόντος
(εγκεκριµένος αριθµός λειτουργίας κλπ).
36. Κοκκινόψαρο
Ποσότητα: 591 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: φρεσκοκατεψυγµένο, αρίστης ποιότητας, ακέφαλο, ελάχιστου βάρους 500 γραµµαρίων
ανά τεµάχιο, καλά διατηρηµένο, χωρίς αλλοιώσεις στην όψη στην οσµή ή στο χρώµα, το προϊόν θα
παραδίδεται κατεψυγµένο, κατά την απόψυξη θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού
του βάρους.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά, προτείνεται συσκευασία όχι µεγαλύτερη των 2 κιλών, επί της
συσκευασίας θα αναγράφονται η ηµεροµηνία και ο τόπος αλίευσης, η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος
τουλάχιστον 6 µηνών καθώς και τα στοιχεία της εγκατάστασης επεξεργασίας του προϊόντος
(εγκεκριµένος αριθµός λειτουργίας κλπ).
37. Φύλλο Κρούστας
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Ποσότητα: 50 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: Ιδανικό για όλων των ειδών τις πίτες µε ελαφρύ και ελαστικό φύλλο που δουλεύεται
εύκολα χωρίς να σπάει .
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η
σύνθεση η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών.
38. Φύλλο Σφολιάτας
Ποσότητα: 50 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: Ιδανικό για όλων των ειδών τις πίτες, αφράτο και πολύ τραγανό .
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η
σύνθεση η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών.
39. Αλάτι θαλασσινό ιωδιούχο
Ποσότητα: 360 τεµάχια Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Φυσικό, θαλασσινό ιωδιούχο αρίστης ποιότητας κατάλληλο για επιτραπέζιο και
µαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να µη
σκληραίνει το νερό στο µαγείρεµα, να µη θολώνει το νερό και να µην είναι εξευγενισµένο σε κενό αέρος.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 1 κιλού, επί της συσκευασίας θα
αναγράφεται η σύνθεση η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
40. Πιπέρι
Ποσότητα: 20 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Μαύρο, αλεσµένο, αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία βάρους 50 γραµµαρίων προϊόντος, θα
αναγράφεται σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
41. Ρίγανη
Ποσότητα: 21 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας αποξηραµένη τριµµένη «µπαχαρικό» 100% φυσικό.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία βάρους 80 γραµµαρίων προϊόντος, θα
αναγράφεται σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
42. Γαρύφαλο
Ποσότητα: 20τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας, τριµµένο, «µπαχαρικό» 100% φυσικό.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία βάρους 50 γραµµαρίων προϊόντος, θα
αναγράφεται σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
43. Κανέλλα
Ποσότητα: 20 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας σε σκόνη µπαχαρικό» 100% φυσικό.
Συσκευασία: τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία βάρους 50 γραµµαρίων προϊόντος, θα
αναγράφεται σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
44. Κύµινο
Ποσότητα: 5 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας σε σκόνη µπαχαρικό» 100% φυσικό.
Συσκευασία: τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία βάρους 50 γραµµαρίων προϊόντος, θα
αναγράφεται σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
45. Σόδα µαγειρική
Ποσότητα: 51 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: αρίστης ποιότητας σόδα διττανθρακινή σε σκόνη «µπαχαρικό» για µαγειρική χρήση.
Συσκευασία: τυποποιηµένη κατάλληλη συσκευασία εµπορίου καθαρού βάρους 100 γραµµαρίων
προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.
46. Αλεύρι
Ποσότητα: 370 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία) .
Προδιαγραφές: από δηµητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένο από
µικροοργανισµούς.
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Συσκευασία: τυποποιηµένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού, επί της συσκευασίας θα
αναγράφονται τα συστατικά η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 4 µηνών.
47. Αλεύρι τύπου φαρίνα
Ποσότητα: 257 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: αρίστης ποιότητας, αλεύρι σίτου µε διογκωτικά.
Συσκευασία: τυποποιηµένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα βάρους 500 γραµµαρίων, χωρίς συντηρητικά,
επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθµός έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 5 µηνών.
48. ∆ιογκωτικό ζύµης (Baking powder)
Ποσότητα: 1.739 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: αρίστης ποιότητας, διογκωτικό ζύµης (Baking powder).
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε πλαστικό σακουλάκι καθαρού βάρους 20 γραµµαρίων, που αναλογεί για
να φουσκώσει µισό κιλό αλεύρι, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
49. Ανθός αραβοσίτου
Ποσότητα: 515 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία) .
Προδιαγραφές: αρίστης ποιότητας µε άρωµα βανίλια, όχι στιγµιαίας παρασκευής.
Συσκευασία: τυποποιηµένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γραµµαρίων, επί της
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον
1 έτους.
50. Κόρν Φλάουερ
Ποσότητα: 148 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία) .
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας αµυλούχο προϊόν µε βάση το ανθός αραβοσίτου για µαγειρική και
ζαχαροπλαστική.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε σφραγισµένο κατάλληλο χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 200
γραµµαρίων, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
51. Ζάχαρη
Ποσότητα: 1.442 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής µορφής.
Συσκευασία: τυποποιηµένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα καθαρού βάρους 1 κιλού, κατάλληλη για τη
µεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών
52. Ζάχαρη Άχνη
Ποσότητα: 206 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας, λευκή.
Συσκευασία: τυποποιηµένη κατάλληλη πλαστική σακούλα καθαρού βάρους 400 γραµµαρίων, επί της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών.
53.Τοµατάκια
Ποσότητα: 360 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: τοµάτες ψιλοκοµµένες αποφλοιωµένες, φυσικό προϊόν χωρίς συντηρητικά, µαγειρικής,
αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε σφραγισµένο κατάλληλο µεταλλικό κουτί καθαρού βάρους 400
γραµµαρίων, θα αναγράφονται σε αυτή τα συστατικά η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
54.Τοµατοπολτός
Ποσότητα: 309 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: πολτοποιηµένη φυσική τοµάτα, µαγειρικής, αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε σφραγισµένο κατάλληλο µεταλλικό κουτί καθαρού βάρους 410
γραµµαρίων, θα αναγράφονται σε αυτή τα συστατικά η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
55. Κανελάδα
Ποσότητα: 154 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
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Προδιαγραφές: Συµπυκνωµένος ζαχαρούχος χυµός αναλογία αραίωσης 1 µέρος χυµού και 2 µέρη
νερού.
Συσκευασία: σε φιάλη γυάλινη περιεκτικότητας 700 γραµµαρίων, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός
ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, η διατροφική αξία του προϊόντος και η ηµεροµηνία λήξης του
προϊόντος.
56. Χυµός βύσσινου
Ποσότητα: 82 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Συµπυκνωµένος ζαχαρούχος χυµός βύσσινου αναλογία αραίωσης 1 µέρος χυµού και 2
µέρη νερού.
Συσκευασία: σε φιάλη γυάλινη περιεκτικότητας 910 γραµµαρίων, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός
ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, η διατροφική αξία του προϊόντος και η ηµεροµηνία λήξης του
προϊόντος.
57. Χυµός πορτοκαλιού
Ποσότητα: 669 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Συµπυκνωµένος χυµός πορτοκαλιού αναλογία αραίωσης 1 µέρος χυµού και 3 µέρη
νερού.
Συσκευασία: σε φιάλη γυάλινη περιεκτικότητας 840 γραµµαρίων, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός
ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, η διατροφική αξία του προϊόντος και η ηµεροµηνία λήξης του
προϊόντος.
58. Αυγά.
Ποσότητα: 9.270 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: αρίστης ποιότητας αυγά ηµέρας µεσαίου µεγέθους, σε κάθε αυγό θα αναγράφεται η
ηµεροµηνία παραγωγής του.
Συσκευασία: τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία των 30 αυγών, κατάλληλη για τη µεταφορά, θα
φέρει ατοµικά χωρίσµατα, στην συσκευασία θα αναγράφεται ο αριθµός του ωοσκοπικού κέντρου, η
προέλευση, η ηµεροµηνία παραγωγής και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης όχι µεγαλύτερη των 25 ηµερών.
59. Κοµπόστα
Ποσότητα: 381 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: Ροδάκινο αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία: τυποποιηµένη σε κατάλληλο σφραγισµένο κουτί βάρους 825 γραµµαρίων, θα
αναγράφονται σε αυτή τα συστατικά η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους,
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
60. Ζελέ φρούτων χωρίς χρωστικές
Ποσότητα: 77 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο (συσκευασία)
Προδιαγραφές: άριστης ποιότητας, χωρίς χρωστικές ουσίες.
Συσκευασία: τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 200 γραµµαρίων, θα αναγράφεται
σε αυτή η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, ευρείας κατανάλωσης.
61. Κιµάς Φρέσκος Μοσχαρίσιος
Ποσότητα: 2.300 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: νωπός, άπαχος από σπάλα χωρίς λίπος, προερχόµενος από άπαχο κρέας από ζώο
ηλικίας όχι µεγαλύτερης των 12 µηνών .
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και τη διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα, σε κάθε
περίπτωση η κάθε συσκευασία δεν θα υπερβαίνει το 1 κιλό.
62. Κοτόπουλο Α.Ο.
Ποσότητα: 2.000 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: νωπό, αρίστης ποιότητας τρυφερό εύσαρκο µε δέρµα λείο µαλακό, να έχει υποστεί
αφαίµαξη, να είναι πλήρως αποπτερωµένο χωρίς κεφάλι, τα πόδια να είναι κοµµένα 1 εκ. πάνω από
τους αστραγάλους, βάρος ανά τεµάχιο 1,5 έως 1,8 κιλά, να είναι απαλλαγµένο από τα όργανα του
πεπτικού συστήµατος, καθαρό χωρίς ορατό ξένο σώµα ή ακαθαρσία, να είναι απαλλαγµένο από
οποιαδήποτε ξένη οσµή, χωρίς ορατές κηλίδες αίµατος, χωρίς σπασµένα κόκκαλα, χωρίς µώλωπες, να
υπάρχει ένα ελαφρύ στρώµα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚΙ1538/91 α.6) να προέρχονται από
πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία, να φέρουν
σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου.
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Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά, προτείνεται από τον συµµετέχοντα, η συσκευασία θα γίνεται
ανά τεµάχιο. Τα αναγραφόµενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.
63. Μοσχάρι
Ποσότητα: 500 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: νωπό, αρίστης ποιότητας, µαλακό άπαχο χωρίς λίπος, προερχόµενο από άπαχο κρέας
από ζώο ηλικίας όχι µεγαλύτερης των 12 µηνών .
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και τη διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα, σε κάθε
περίπτωση η κάθε συσκευασία δεν θα υπερβαίνει το 1 κιλό.
64. Ψωµί
Ποσότητα: 12.000 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο.
Προδιαγραφές: σύµµεικτο φρέσκο αρίστης ποιότητας, φραντζόλα παρασκευασµένη από ισόποση
ανάµειξη αλεύρων τύπου 70% από µαλακό σιτάρι καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων, η οποία θα έχει
ψηθεί την ηµέρα παράδοσης.
Συσκευασία: κάθε φραντζόλα θα παραδίδεται µε κατάλληλη χάρτινη σακούλα και όχι χύµα.
65. Βουτήµατα
Ποσότητα: 200 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: από φρέσκα υλικά αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις,
βουτύρου, ανάµεικτα µε σοκολάτα, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
Συσκευασία: κάθε κιλό θα παραδίδεται µε κατάλληλη χάρτινη κούτα και όχι χύµα.
66. Μελοµακάρονα
Ποσότητα: 50 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: πρέπει να είναι καλά ψηµένα και να έχουν την κανονική και νόµιµη υγρασία τους. Από
υλικά φρέσκα και αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις. Να παρασκευάζονται όχι
νωρίτερα από µία ηµέρα πριν την παράδοση.
Συσκευασία: κάθε κιλό θα παραδίδεται µε κατάλληλη χάρτινη κούτα και όχι χύµα.
67. Κουραµπιέδες
Ποσότητα: 50 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: πρέπει να είναι καλά ψηµένοι και να έχουν την κανονική και νόµιµη υγρασία τους. Από
υλικά φρέσκα και αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις. Να παρασκευάζονται όχι
νωρίτερα από µία ηµέρα πριν την παράδοση.
Συσκευασία: κάθε κιλό θα παραδίδεται µε κατάλληλη χάρτινη κούτα και όχι χύµα.
68. Βασιλόπιτα
Ποσότητα: 100 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: πρέπει να είναι καλά ψηµένη και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία της. Από υλικά
φρέσκα και αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις. Να παρασκευάζονται όχι
νωρίτερα από µία ηµέρα πριν την παράδοση.
Συσκευασία: κάθε κιλό θα παραδίδεται µε κατάλληλη χάρτινη κούτα και όχι χύµα.
69. Κεράσµατα τύπου παστάκια
Ποσότητα: 60 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: κεράσµατα γλυκού τύπου παστάκια, από υλικά φρέσκα και αρίστης ποιότητας σύµφωνα
µε τις αγορανοµικές διατάξεις. Να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από µία ηµέρα πριν την παράδοση.
Συσκευασία: κάθε κιλό θα παραδίδεται µε κατάλληλη χάρτινη κούτα και όχι χύµα.
70. Πατάτες
Ποσότητα: 3.060 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: φρέσκιες, αρίστης ποιότητας, µετρίου µεγέθους. Να µην είναι χτυπηµένες, να µην
εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
71. Κρεµµύδια ξερά
Ποσότητα: 918 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: Ξηρά, αρίστης ποιότητας, µέτριου µεγέθους. Να µην είναι χτυπηµένα, να µην εµφανίζουν
αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα

19

Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν
άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
72. Κρεµµύδια φρέσκα
Ποσότητα: 714 µατσάκια. Μονάδα µέτρησης: µατσάκι
Προδιαγραφές: µατσάκι 100 γραµµαρίων, φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριµα και πράσινα. Να µην
εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
73. Μαϊντανός
Ποσότητα: 612 µατσάκια. Μονάδα µέτρησης: µατσάκι.
Προδιαγραφές: µατσάκι 100 γραµµαρίων, φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. Να µην
εµφανίζει αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθεί άµεσα, να είναι απαλλαγµένο από ζιζάνια, να µην έχει µαραµένα φύλλα.
Συσκευασία: κατάλληλη συσκευασία για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
74. Σέλινο
Ποσότητα: 612 µατσάκια. Μονάδα µέτρησης: µατσάκι.
Προδιαγραφές: µατσάκι 100 γραµµαρίων, φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. Να µην
εµφανίζει αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθεί άµεσα, να είναι απαλλαγµένο από ζιζάνια, να µην έχει µαραµένα φύλλα.
Συσκευασία: κατάλληλη συσκευασία για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
75. Άνηθος
Ποσότητα: 612 µατσάκια. Μονάδα µέτρησης: µατσάκι.
Προδιαγραφές: µατσάκι 100 γραµµαρίων, φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. Να µην
εµφανίζει αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθεί άµεσα, να είναι απαλλαγµένο από ζιζάνια, να µην έχει µαραµένα φύλλα.
Συσκευασία: κατάλληλη συσκευασία για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
76. Καρότα
Ποσότητα: 918 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριµα και γλυκά, µετρίου µεγέθους, τραγανά. Να µην είναι
χτυπηµένα, να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και
ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
77. Κολοκύθια
Ποσότητα: 918 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριµα και γλυκά, µετρίου µεγέθους, τραγανά. Να µην είναι
χτυπηµένα, να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και
ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
78. Τοµάτες
Ποσότητα: 2.040 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκιες, αρίστης ποιότητας, ώριµες, ζουµερές και γλυκές, µετρίου µεγέθους,
κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα) και σάλτσα. Να µην είναι χτυπηµένες, να µην
εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
79. Αγγούρια
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Ποσότητα: 816 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: φρέσκα, αρίστης ποιότητας, πράσινα, µετρίου µεγέθους. Να µην είναι χτυπηµένα, να µην
εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
80. Λάχανο
Ποσότητα: 306 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: φρέσκο, αρίστης ποιότητας, λευκό, µετρίου µεγέθους, σφιχτό, κατάλληλο για επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα). Να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο
ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα, να µην έχουν µαραµένα φύλλα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
81.Μαρούλια
Ποσότητα: 357 τεµάχια. Μονάδα µέτρησης: τεµάχιο
Προδιαγραφές: Αρίστης ποιότητας, τρυφερά να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι
στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα, να είναι απαλλαγµένα
από ζιζάνια, να µην έχουν µαραµένα φύλλα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
82. Σπανάκι
Ποσότητα: 510 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριµο και πράσινο. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης
και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να
είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα, να είναι
απαλλαγµένα από ζιζάνια, να µην έχουν µαραµένα φύλλα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
83. Φασολάκια
Ποσότητα: 1.530 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκα, τύπου τσαουλιά, αρίστης ποιότητας. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης
και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να
είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα, να είναι
απαλλαγµένα από ζιζάνια, να µην είναι µαραµένα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
84. Πιπεριές πράσινες
Ποσότητα: 306 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: φρέσκιες, Αρίστης ποιότητας, τραγανές, µετρίου µεγέθους. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση
σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα, να είναι
απαλλαγµένα από ζιζάνια, να µην είναι µαραµένες.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
85. Λεµόνια
Ποσότητα: 816 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά, µετρίου µεγέθους. Να µην εµφανίζουν
αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν
άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
86. Καρπούζι
Ποσότητα: 918 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, µετρίου µεγέθους. Να µην
εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν άµεσα.
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Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
87. Πεπόνια
Ποσότητα: 918 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, κανονικού µεγέθους. Να µην
εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
88. Μήλα
Ποσότητα: 2.040 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίου µεγέθους. Να µην
εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
89. Αχλάδια
Ποσότητα: 3.060 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίου µεγέθους. Να µην
εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
90. Μπανάνες
Ποσότητα: 3.060 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκιες, αρίστης ποιότητας, ώριµες, µετρίου µεγέθους. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση
σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
91. Πορτοκάλια
Ποσότητα: 1.428 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, χωρίς σπόρους ψιλόφλουδα,
µετρίου µεγέθους, κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, να είναι
στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
92. Ροδάκινα
Ποσότητα: 612 κιλά. Μονάδα µέτρησης: κιλό.
Προδιαγραφές: Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά, µετρίου µεγέθους. Να µην εµφανίζουν
αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν
άµεσα.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη µεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συµµετέχοντα.
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ΟΜΑ∆Α Γ:
Ειδικά για κάθε προϊόν της Κ.Ε.∆Η. Ρεθύµνης:
1) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
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
σούπερ µάρκετ και παντοπωλεία. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται η
ηµεροµηνία λήξης, η οποία θα είναι τουλάχιστον έξι µήνες µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία
παράδοσης τους.
Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Αλάτι : Φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο άριστης ποιότητος, κατάλληλο για επιτραπέζιο
και µαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγµένο από τα
κατάλοιπα των αλυκών. Να µην σκληραίνει το νερό στο µαγείρεµα, να µην θολώνει
το νερό και να µην είναι εξευγενισµένο σε κενό αέρος. Συσκευασµένο σε
τυποποιηµένη κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .
Αλεύρι : Από δηµητριακά για όλες τις χρήσεις, άριστης ποιότητας, απαλλαγµένο από
µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 4 µηνών εκτός ψυγείου .
Αλεύρι τύπου φαρίνα : Άριστης ποιότητας συσκευασµένη σε κατάλληλη
τυποποιηµένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων, χωρίς
συντηρητικά . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθµός
έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 5 µηνών
εκτός ψυγείου.
Αµµωνία : Για την παρασκευή γλυκισµάτων, αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 κιλό

1 κιλό

Συσκ. 500 γραµ.

30 γρ

5

Άνθος αραβοσίτου : Αρίστης ποιότητας, συσκευασµένο και τυποποιηµένο
κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γραµµαρίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

160 γρ

6

Αυγά : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία των 6 αυγών.
Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθµός του ωοσκοπικού κέντρου, η προέλευση,
η ηµεροµηνία παραγωγής και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των 25 ηµερών .

τεµάχιο

7

8

9

10

Χυµός λεµονιού : Στη συσκευασία του χυµού λεµονιού να αναγράφεται η φράση
<<άρτυµα λεµονιού>>. Συσκευασµένο σε φιάλες.
Βανίλια αρωµατική : Για την παρασκευή γλυκισµάτων, αρίστης ποιότητος,
τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία σε µεγάλο κουτί των 42 δόσεων. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
Βαφή αυγών : Αρίστης ποιότητος, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, σε
φακελάκια.
Γάλα αγελαδινό : Εβαπορέ, ελληνικό, συµπυκνωµένο, αποστειρωµένο µε 4%
λιπαρά , σε µεταλλική συσκευασία των 410 γρ. σε εξάδες µε εγκοπή για εύκολο
άνοιγµα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

340 γρ.

κουτί 42 δόσεων

τεµάχιο

εξάδα
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11

12

13

Γάλα αγελαδινό υψηλής παστερίωσης (φρέσκο) 3,5% λιπαρά σε συσκευασία
ενός λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης.
Γάλα ζαχαρούχο : Συµπυκνωµένο, πλήρες, σε µεταλλική συσκευασία των 397 γρ.
σε κούτες, προερχόµενο από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης.
Γαλοπούλα για τοστ :
αρίστης ποιότητος, συσκευασµένη και τεµαχισµένη
κατάλληλα σε φέτες, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή
ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

1 λίτρο

τεµάχιο

κιλό

14

Γαρύφαλλο : Αρίστης ποιότητας, τριµµένο, τυποποιηµένο σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 30 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

30 γραµµάρια

15

∆άφνη : αποξηραµένα φύλλα δάφνης για µαγειρική χρήση σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 15 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

15 γραµµάρια

16

∆ηµητριακά : (Κορν φλεϊξ) Αρίστης ποιότητος, από τραγανές νιφάδες καλαµποκιού,
εµπλουτισµένα µε βιταµίνες, σίδηρο κ.λ.π., αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
Τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 500 γραµµαρίων
. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου .

Συσκ. 500 γρ.

17

Ελαιόλαδο : Εξαιρετικό παρθένο τυποποιηµένο και σφραγισµένο σε κατάλληλο
µεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας
την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου
, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης

5 λίτρα

18

Ελιές καλαµών : ελιές τύπου Καλαµών, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς
συντηρητικά σε συσκευασία µε ελαιόλαδο, νερό, αλάτι και ξύδι. Έχει φρουτώδη
γεύση και φυσικό καστανόµαυρο χρώµα. Θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Αρίστης ποιότητος, σε συσκευασία 1 κιλού.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης.

1 κιλό

19

Ζάχαρη : Άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής µορφής, τυποποιηµένη σε χάρτινη
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού . Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών
εκτός ψυγείου .

1 κιλό

20

Ζάχαρη άχνη : Αρίστης ποιότητας, µορφής, τυποποιηµένη σε πλαστική κατάλληλη
συσκευασία, καθαρού βάρους 400 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών
εκτός ψυγείου .

Συσκ. 400
γραµµαρίων

21

Ζελέ : Αρίστης ποιότητος και χωρίς χρωστικές µείγµα για παρασκευή γλυκίσµατος
ζελέ, σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης.

1 κουτί

22

Ζελεδάκια : τύπου καραµέλας, σε διάφορες γεύσεις φρούτων, αρίστης ποιότητας,
σε κατάλληλη συσκευασία των 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης.

0,5 κιλού

23

Κακάο σκόνη : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία,
καθαρού βάρους 125 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

125 γραµµάρια

24

Κανέλλα : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία βάρους 50
γραµµαρίων . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

50 γραµµάρια

24

25

Καφές γαλλικός : Αρίστης ποιότητος αλεσµένος, καβουρδισµένος καφές φίλτρου, σε
αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του .

0,5 κιλού

26

Καφές ελληνικός : Αρίστης ποιότητος , σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ., µε
το χαρµάνι του ελληνικού καφέ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του .

0,5 κιλού

27

Καφές στιγµιαίος : Αρίστης ποιότητος, αποδεδειγµένα ευρείας κατνάλωσης, σε
συσκευασία 200 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του .

0,2 κιλού

28

Κέτσαπ : σε κρεµώδη µορφή, κανονική γεύση, αρίστης ποιότητος , τυποποιηµένη σε
κατάλληλη συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου.

0,5 κιλού

29
30

31

Κονιάκ : Οινοπνευµατώδες ποτό, όπως διατίθενται ευρέως στο εµπόριο ελληνικής
παραγωγής και εµφιάλωσης σε γυάλινα µπουκάλια των 700ml.
Kύβοι κοτόπουλου : σε κατάλληλη συσκευασία 12 τεµαχίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Κύµινο : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία , βάρους 30
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασία να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

700 ml
12 άδα

30 γραµµάρια

32

Κρασί κόκκινο : Κρητικός τοπικός οίνος, αρίστης ποιότητος, σύµφωνα µε τους
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. Συσκευασµένο σε φιάλες 750µλ.

750 ml

33

Κρασί λευκό : Κρητικός τοπικός οίνος, αρίστης ποιότητος, σύµφωνα µε τους όρους
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές
και αγορανοµικές διατάξεις. Συσκευασµένο σε φιάλες 750µλ.

750 ml

34

35

36

37

38

39

Κριθαράκι µέτριο : Μέτριο , άριστης ποιότητας, από 100% σιµιγδάλι σκληρού
σιταριού. Τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
Μαγιά Ξηρή : Μαγιά αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία,
σε τεµάχιο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 3 µηνών εκτός ψυγείου.
Μακαρονάκι κοφτό : Μέτριο, άριστης ποιότητας, από 100% σιµιγδάλι.
Τυποποιηµένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης, τουλάχιστον 1 έτος εκτός ψυγείου.
Μακαρόνια παστίτσιου : Νο 3, άριστης ποιότητας, από 100 % σιµιγδάλι σκληρού
σιταριού. Τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .
Μακαρόνια για σπαγγέτι : Νο 6 , άριστης ποιότητας , από 100 % σιµιγδάλι
σκληρού σιταριού. Τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .
Μαργαρίνη : Άριστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη στο
ψωµί. Συσκευασία τυποποιηµένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους
250 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 3 µηνών. Αποδεδειγµένα
ευρείας κατανάλωσης .

500 γραµµάρια

συσκ. µε 3
φάκελα

500 γραµµάρια

500 γραµµάρια

500 γραµµάρια

250 γραµµάρια

25

40

41

Μαρµελάδα φράουλα : Με γεύση φράουλα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους ½ κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευσης και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης .
Μπέϊκιν Πάουντερ : µπέικιν πάουντερ, αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε
πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 20 γραµµαρίων, που αναλογεί για να
φουσκώσει µισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

500 γραµµάρια

3 φάκελα των 20
γραµµαρίων

42

Μέλι : Αγνό, αρίστης ποιότητος θυµαρίσιο, τυποποιηµένο σε κατάλληλη γυάλινη
συσκευασία, βάρους 0,9 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός
ψυγείου.

Συσκ. 900 γρ.

43

Μουστάρδα : σε κρεµώδη µορφή, µε ελαφριά γεύση, αρίστης ποιότητος,
τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

500 γραµµάρια

44

45

46

47

Μοσχοκάρυδο : Σε µορφή σκόνης, αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 30 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Μπισκότα τύπου «Πτι-Μπερ» : Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε κατάλληλη
πλαστική σακούλα, βάρους 225 γραµµαρίων, πλούσια σε δηµητριακά, υδατάνθρακες
και θρεπτικές ουσίες, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου .

30 γραµµάρια

225 γραµµάρια

Νερό εµφιαλωµένο : Νερό φυσικό επιτραπέζιο αρίστης ποιότητος, εµφιαλωµένο σε
6 ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια σφραγισµένα βάρους 1,5 λίτρου. Να
αναγράφονται εξωτερικά του µπουκαλιού η χηµική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας
από το Υπουργείο, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης.

Εξάδα του 1,5
λίτρου

Νερό εµφιαλωµένο : Νερό φυσικό επιτραπέζιο αρίστης ποιότητος, εµφιαλωµένο σε
20 ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια σφραγισµένα βάρους 0,75 λίτρου. Να
αναγράφονται εξωτερικά του µπουκαλιού η χηµική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας
από το Υπουργείο, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης.

συσκευασίες
20δας 0,75 λίτρου

48

Ξηρά αµύγδαλα : ξηροί καρποί φρεσκοκαβουρδισµένοι µε αλάτι και χωρίς αλάτι,
αρίστης ποιότητος, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, σε συσκευασία 250
γραµµαρίων.

250 γραµµάρια

49

Ξηρά φιστίκια : ξηροί καρποί φρεσκοκαβουρδισµένοι µε αλάτι, αρίστης ποιότητος,
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών
εκτός ψυγείου, σε συσκευασία 250 γραµµαρίων.

250 γραµµάρια

50

Ξηρά δαµάσκηνα : ξηροί καρποί αρίστης ποιότητος, αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου,
σε συσκευασία 250 γραµµαρίων.

250 γραµµάρια

51

Ξηρά σύκα : ξηροί καρποί, αρίστης ποιότητος, αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου,
σε συσκευασία 250 γραµµαρίων.

250 γραµµάρια

52

Ξύδι : Να προέρχεται από σταφύλι και να µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού (να µην
περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του να είναι έως 400 γρ.

400 γραµµάρια

26

53

54

55

56

57

Παστέλια µπουκίτσες : σε συσκευασία 500 γραµµαρίων, αρίστης ποιότητος, σε
κατάλληλη συσκευασία εξωτερικά της οποίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου.
Πατατάκια : Πατατάκια (τσιπς) µεγάλο πακέτο όπως διατίθεται ευρέως στο εµπόριο
ελληνικής παρασκευής και συσκευασίας αεροστεγώς κλεισµένης, αποδεδειγµένα
ευρείας κατανάλωσης. Γεύσεις φυσική και µε ρίγανη.
Πιπέρι : Μαύρο , αλεσµένο , αρίστης ποιότητος , τυποποιηµένο σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου
Ρακί : Κρητικό οινοπνευµατώδες ποτό, αρίστης ποιότητος, σύµφωνα µε τους όρους
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές
και αγορανοµικές διατάξεις. Συσκευασµένο σε φιάλες.
Ρίγανη : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

500 γραµµάρια

400 γραµµάρια

500 γραµµάρια

1 κιλό

500 γραµµάρια
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Ρεβύθια : Μέτρια, άριστης ποιότητας, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης,
καθαρισµένα και τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 0,5 κιλού .
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

500 γραµµάρια

59

Ρύζι τύπου «Καρολίνα»
: Αρίστης ποιότητας, αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης, σπυρωτό, καθαρισµένο και αποστειρωµένο. Τυποποιηµένο και
συσκευασµένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

1 κιλό

60

Σιµιγδάλι : χονδρό, αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία,
καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

500 γραµµάρια

61

Σόδα : Για την παρασκευή γλυκισµάτων, αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 350 γραµµαρίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

350 γραµµάρια
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Σοκολάτα κουβερτούρα : Για την παρασκευή γλυκισµάτων, αρίστης ποιότητος,
τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία , καθαρού βάρους 125 γραµµαρίων.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

125 γραµµάρια
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Σοκολάτα ρόφηµα : αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία,
καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

500 γραµµάρια
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Σοκολάτα σε σταγόνες : Για την παρασκευή γλυκισµάτων, αρίστης ποιότητος,
τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 100 γραµµαρίων.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

100 γραµµάρια

65

Σοκολατένια αυγουλάκια : Εποχιακό προϊόν σοκολάτας γάλακτος, αρίστης
ποιότητας, σε συσκευασία µε την µορφή µικρού αυγού. Αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης. Συσκευασµένα σε ειδική σακούλα πολλών τεµαχίων.

1 κιλό

66

Σισάµι : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1000
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

1 κιλό

27

67

Τοµατάκια : Μαγειρικής, αρίστης ποιότητας, σε φυσικό χυµό ντοµάτας.
Τυποποιηµένο σε σφραγισµένο κατάλληλο µεταλλικό κουτί, καθαρού βάρους 400
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

400 γραµµάρια

68

Τοµατοπολτός : Μαγειρικής , αρίστης ποιότητας 860 γραµµαρίων καθαρά,
πολτοποιηµένη φυσική τοµάτα σε στραγγισµένη κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά
σε αυτή να αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

860 γραµµάρια

69

Τσάι : αρίστης ποιότητος, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, τυποποιηµένο σε
φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία των 10 γραµµαρίων εµποτισµένα. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου

συσκ. 20
φακελάκια

70

71

72

73

74

Φακές : Ψιλές, άριστης ποιότητας, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης,
καθαρισµένες και τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 0,5 κιλού
. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .
Φασολάκια Μαυροµάτικα Ξηρά : φασολάκια µαυροµάτικα, αρίστης ποιότητος,
αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισµένα, τυποποιηµένα σε κατάλληλη
πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου.
Φασόλια Γίγαντες Ξηρά : φασόλια γίγαντες, αρίστης ποιότητος αποδεδειγµένα
ευρείας κατανάλωσης, καθαρισµένα, τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική
σακούλα, βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Φασόλια Μέτρια Ξηρά : φασόλια µέτρια, αρίστης ποιότητος, αποδεδειγµένα
ευρείας κατανάλωσης, καθαρισµένα, τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική
σακούλα, βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Φίλτρα για γαλλικό καφέ : αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε κατάλληλη
συσκευασία κουτιού µε πολλά τεµάχια.

500 γραµµάρια

500 γραµµάρια

500 γραµµάρια

500 γραµµάρια

40 τεµάχια

75

Φρυγανιές Σιταρένιες : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική
αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 520 γραµµαρίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 3 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης .

520 γραµµάρια

76

Φρυγανιές Σικάλεως : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική
αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 360 γραµµαρίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 3 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης .

360 γραµµάρια

77

78

79

Φυτίνη : Φυτίνη σε συσκευασία 800gr., σφραγισµένο, µε αναγραφόµενες
προδιαγραφές.
Χαµοµήλι : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη
συσκευασία των 10 γραµµαρίων εµποτισµένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου.
Χυµός πορτοκαλιού : Συµπυκνωµένος χυµός πορτοκαλιού σε γυάλινο µπουκάλι
1850 γραµ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

800 γραµµάρια
συσκ. 10
φακελάκια

1.850 γραµµάρια

28

80

Χυµός βύσσινου : Συµπυκνωµένος χυµός βύσσινου σε γυάλινο µπουκάλι 900 γραµ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου .

900 γραµµάρια

81

Χυµός Φρούτων Ανάµικτος: Στην ετικέτα του να αναγράφεται η ελάχιστη
περιεκτικότητα σε χυµό φρούτων, πολτό φρούτων ή µίγµα αυτών των συστατικών µε
την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει να
εµφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονοµασία του προϊόντος. Να είναι χωρίς
συντηρητικά σε συσκευασία 1 λίτρου tetra Pak και tetra Brik µε ένδειξη ηµεροµηνίας
συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.

1 λίτρο

82

Ψωµί τοστ σιταριού : Αρτοσκεύασµα σε φέτες, λευκό ψωµί µε σιτάρι ή µε σιτάρι και
προζύµι, συσκευασία 700-750 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης.

700-750
γραµµάρια

83

Ψωµί τοστ σικάλεως: Αρτοσκεύασµα σε φέτες , λευκό ψωµί µε σίκαλη συσκευασία
500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης.

500 γραµµάρια

Χαλβάς : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης.

84

Ταραµοσαλάτα : Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης.

85

1 κιλό

1

κιλό

2) ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα πουλερικά θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγιασθεί κανονικά και όχι λόγω
αρρώστιας, να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. ∆εν θα πρέπει να αναδίδουν
κακοσµία ,να είναι απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων εκδορών & να φέρουν την σφραγίδα του
πτηνοσφαγείου . Τα προσκοµιζόµενα πουλερικά να είναι συσκευασµένα & σφαγµένα, αποπτερωµένα
χωρίς κεφάλι & πόδια που κόβονται στους ταρσούς και χωρίς έντερα. Να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π_ 203/98 και του
HACCP. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από ζώα σφαγµένα σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα
και να έχουν υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο, να φέρουν τις προβλεπόµενες σφραγίδες του κτηνιατρικού
υγειονοµικού ελέγχου. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική & φυσική
κατάσταση. Το χοιρινό κρέας να είναι αρίστης ποιότητος, άνευ οστών, από σπάλα ή µπούτι, χωρίς
λίπος, συσκευασµένο & τεµαχισµένο κατάλληλα.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Κιµάς Χοιρινός : Νωπός, συσκευασµένος και αλεσµένος κατάλληλα, µε
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και
προέλευση σε κατάλληλη συσκευασία του ενός κιλού.

1 κιλό

2

3

Κιµάς Μοσχαρίσιος : Νωπός, συσκευασµένος και αλεσµένος κατάλληλα, µε
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και
προέλευση σε κατάλληλη συσκευασία του ενός κιλού.
Κοτόπουλο : Νωπό, αρίστης ποιότητος, συσκευασµένο και τεµαχισµένο
κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία
λήξης και προέλευση, καθώς και σήµανση καταλληλότητας ανά τεµάχιο
(κοτόπουλο) σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία

1 κιλό

1 κιλό

4

Κρέας Χοιρινό : Νωπό, αρίστης ποιότητος, συσκευασµένο και τεµαχισµένο
κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία
λήξης και προέλευση καθώς και σήµανση καταλληλότητας.

1 κιλό

5

Κρέας Μοσχαρίσιο : Νωπό, αρίστης ποιότητος, συσκευασµένο και τεµαχισµένο
κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία
λήξης και προέλευση καθώς και σήµανση καταλληλότητας.

1 κιλό

6

Κρέας αρνίσιο : Νωπό, αρίστης ποιότητος, συσκευασµένο και τεµαχισµένο
κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία
λήξης και προέλευση καθώς και σήµανση καταλληλότητας.

1

κιλό

29

3) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
Κατεψυγµένα ψάρια : Να είναι κατεψυγµένα, α’ ποιότητας, κατεψυγµένα κατά µονάδα ( ΙQF) καλά
διατηρηµένα κατευθείαν βγαλµένα από τα ψυγεία, ώστε να µην έχουν ξεπαγώσει ακόµη. Να µην έχουν
αλλοιώσεις στην όψη, οσµή και το χρώµα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του
αρχικού τους βάρους, να είναι σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία
αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Η ονοµασία πώλησης συµπληρωµένη µε την ένδειξη
«βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγµένα» β) Η συσκευασία τους να µην είναι φθαρµένη ή σκισµένη
και να έχει ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ηµεροµηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής
τους η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος από την ηµεροµηνία παράδοσης. Κατεψυγµένα
λαχανικά: Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι καθαρισµένα, απαλλαγµένα από ζωύφια
και άλλες ξένες ύλες κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευση Ε.Ε., Α’ ποιότητας,
συσκευασµένα, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό
φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί
εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών, αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων
λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Αρακάς : Φρεσκοκατεψυγµένο, αρίστης ποιότητος, µεσαίου µεγέθους ,
καθαρισµένος και απαλλαγµένος από ακαθαρσίες
και ξένα σώµατα,
τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού,
µε
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και
προέλευση.

1 κιλό

2

Βακαλάος : Φρεσκοκατεψυγµένος, αρίστης ποιότητος, ακέφαλος , χονδρός,
συσκευασµένος κατάλληλα, επίπαγος µέχρι 15 %, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

1 κιλό

3

Κοκκινόψαρο : Φρεσκοκατεψυγµένο, ακέφαλο, χονδρό, αρίστης ποιότητας ,
συσκευασµένο κατάλληλα , επίπαγος µέχρι 15 %, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

1 κιλό

4

Μπάµιες : Φρεσκοκατεψυγµένες, αρίστης ποιότητος, καθαρισµένες και
απαλλαγµένες από ακαθαρσίες και ξένα σώµατα, τυποποιηµένες σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

1 κιλό

5

Παγκάσιους : Φρεσκοκατεψυγµένο, χονδρό, αρίστης ποιότητας, συσκευασµένο
κατάλληλα, επίπαγος µέχρι 15%, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

1 κιλό

6

Σπανάκι : Φρεσκοκατεψυγµένο, αρίστης ποιότητος, καθαρισµένο και απαλλαγµένο
από ακαθαρσίες και ξένα σώµατα, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία βάρους 1 κιλού, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή
ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

1 κιλό

7

Φασολάκια: Φρεσκοκατεψυγµένα, αρίστης ποιότητος, καθαρισµένα και
απαλλαγµένα από ακαθαρσίες και ξένα σώµατα, τυποποιηµένα σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

1 κιλό

8

Φύλλο κουρού : Φρεσκοκατεψυγµένο, ελληνικό, άριστης ποιότητας σε συσκευασία
των 600 γραµµαρίων, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή
ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

600 γραµµάρια

9

Φύλλο σφολιάτα : Φρεσκοκατεψυγµένο, ελληνικό, άριστης ποιότητας σε
συσκευασία των 850 γραµµαρίων, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

850 γραµµάρια

10

Ψάρι γλώσσα φιλέτο : Φρεσκοκατεψυγµένο, αρίστης ποιότητας, συσκευασµένο
κατάλληλα, επίπαγος µέχρι 15%, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση.

1

κιλό

30

4) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι πρώτης (1ης) κατηγορίας και θα ανταποκρίνονται στις ποιοτικές
προδιαγραφές αυτής. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωµατικών. Τα χορηγούµενα είδη θα
πρέπει να είναι υγιή, ακέραια, πρόσφατης συλλογής (φρέσκα) ανεπτυγµένα κανονικά µε οσµή-γεύση
χαρακτηριστική του είδους και βαθµού ωριµότητας για άµεση κατανάλωση. Απαλλαγµένα από ξένες
ύλες, µώλωπες, υπερβολική υγρασία, προσβολές από έντοµα, παράσιτα ή ελαττώµατα από µηχανικά
αίτια. Θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους Κοινοτικούς Κανονισµούς και τις εκάστοτε ισχύουσες
εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας. 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 τους σε ικανοποιητική κατάσταση.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

Αγγούρια : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος, πράσινα, µετρίου µεγέθους

2

Άνηθος : Φρέσκος, αρίστης ποιότητος, ώριµος και πράσινος

3

Αχλάδια : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουµερά και γλυκά , µετρίου µεγέθους

4

Βλήτα : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος

5

∆υόσµος : Φρέσκος , αρίστης ποιότητος , ώριµος και πράσινος

6

Καρότα : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ώριµα και γλυκά, µετρίου µεγέθους, τραγανά

8

Καρπούζι : Φρέσκο, αρίστης ποιότητος, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, µετρίου
µεγέθους
Κολοκύθια : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ώριµα, γλυκά, µετρίου µεγέθους

9

Κουνουπίδι : Φρέσκο, αρίστης ποιότητος

10

Κρεµµύδια φρέσκα : Αρίστης ποιότητος , ώριµα και πράσινα

11

Κρεµµύδια : Ξηρά, αρίστης ποιότητος , µετρίου µεγέθους

7

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 κιλό
1 τεµάχιο
1 κιλό
1 κιλό
1 τεµάχιο
1 κιλό
1 κιλό
1 κιλό
1 κιλό
1 τεµάχιο
1 κιλό

13

Λάχανο : Φρέσκο, αρίστης ποιότητος, λευκό, µετρίου µεγέθους, σφιχτό, κατάλληλο
για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα)
Λεµόνια : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά, µετρίου µεγέθους

14

Μαϊντανός : Φρέσκος , αρίστης ποιότητος , ώριµος και πράσινος

1 τεµάχιο

15

Μαρούλια : Αρίστης ποιότητας, φρέσκα και τρυφερά

1 τεµάχιο

12

16
17

Μελιτζάνες : Φρέσκες, αρίστης ποιότητος, ώριµες, µετρίου µεγέθους (φλάσκες)
Μήλα : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίου µεγέθους

1 κιλό
1 κιλό

1 κιλό
1 κιλό

18

Μπανάνες: Φρέσκες, άριστης ποιότητας , ώριµες µετρίου µεγέθους

1 κιλό

19

Μπρόκολο : Φρέσκο, αρίστης ποιότητος

1 κιλό

21

Νεκταρίνια : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίου
µεγέθους
Πατάτες : Φρέσκες , αρίστης ποιότητος , µετρίου µεγέθους

22

Πορτοκάλια : Φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, χωρίς
σπόρους, ψιλόφλουδα, µετρίου µεγέθους, κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση

1 κιλό

23

Πεπόνι : Φρέσκο , αρίστης ποιότητος , ώριµο ζουµερό και γλυκό

1 κιλό

24

Πιπεριές πράσινες : Φρέσκες, αρίστης ποιότητος, ώριµες, ζουµερές και γλυκές,
µετρίου µεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα) και σάλτσα

1 κιλό

25

Σέλινο : Φρέσκο , αρίστης ποιότητος , ώριµο και πράσινο

1 τεµάχιο

26

Σκόρδο : Φρέσκο , αρίστης ποιότητος σε συσκευασία (κεφάλια)

1 τεµάχιο

27

Σπανάκι : Φρέσκο , αρίστης ποιότητος , ώριµο και πράσινο

20

28

Σταφύλια : Σουλτανίνα, φρέσκια, άριστης ποιότητας, ώριµα, σε συσκευασία 1 κιλού

1 κιλό
1 κιλό

1 κιλό
1 κιλό

31

30

Τοµάτες : Φρέσκες, αρίστης ποιότητος, ώριµες, ζουµερές και γλυκές, µετρίου
µεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα) και σάλτσα
Τοµατίνια : Φρέσκα , αρίστης ποιότητος, ώριµα, συσκευασία 1 κιλού

31

Φασολάκια : Φρέσκα , αρίστης ποιότητος, ώριµα και πράσινα.

32

Φράουλες : Φρέσκες, αρίστης ποιότητος, ώριµες, ζουµερές και γλυκές, µετρίου
µεγέθους

29

1 κιλό
1 κιλό
1 κιλό
1

κιλό

5) ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα είδη γαλακτοκοµίας 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.∆. 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 είδη γαλακτοκοµίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες
γενικές και ειδικές διατάξεις. Τα τυριά να έχουν πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα
αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε την χαρακτηριστική γεύση ενός έκαστου, να µην παρουσιάζουν
αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι άριστης ποιότητας (τα τρίµµατα αποκλείονται) .

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Φέτα : Φρέσκια, αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά,
µέτριας σκληρότητας, συσκευασµένη κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της
συσκευασίας των προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6
µηνών

1 κιλό

2

3

4

Τυρί τριµµένο: Πρώτης ποιότητος, από αγελαδινό γάλα, κατάλληλης ωρίµανσης
έτσι ώστε να µπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να
χρησιµοποιηθεί µε µακαρόνια ή παστίτσιο κ.λ.π. (µέτριας σκληρότητας).
Συσκευασµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών
Γιαούρτι αγελαδινό 10%: Φρέσκο, αρίστης ποιότητας, αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασµένο κατάλληλα
σε σφραγισµένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραµµαρίων µε αναγραφόµενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση της ηµεροµηνίας λήξης
Γιαούρτι αγελαδινό 2%: Φρέσκο, αρίστης ποιότητας, αποδεδειγµένα ευρείας
κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασµένο κατάλληλα
σε σφραγισµένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραµµαρίων µε αναγραφόµενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση της ηµεροµηνίας λήξης

5

Τυρί γραβιέρα : Πρώτης ποιότητος, κατάλληλης ωρίµανσης έτσι ώστε να µπορεί να
καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο σε συσκευασία 1 κιλού. Συσκευασµένο κατάλληλα, µε
αναγραφόµενη εξωτερικά
της συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών

6

Τυρί τοστ µε 48% λιπαρά : Πρώτης ποιότητας, από αγελαδινό γάλα, µε 48%
λιπαρά

1 κιλό

200 γραµµάρια

200 γραµµάρια

1 κιλό

1

κιλό
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6) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Η παρασκευή των αρτοσκευασµάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε µε επιτρεπόµενους τύπους αλεύρων
και να είναι Α΄ ποιότητας. Όλα τα είδη Αρτοποιείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. και σύµφωνα µε
τη δεδοµένη παραγγελία. Ο άρτος πρέπει να είναι τύπου χωριάτικος, παραδιδόµενος 3 µε 4 ώρες µετά
από τον εκλιβανισµό του, δικαιολογηµένης της νοµίµου αποµείωσης. Όλα τα προς προµήθεια είδη θα
είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανοµικές & Υγειονοµικές
∆ιατάξεις. Όλα τα είδη θα είναι συσκευασµένα στις ποσότητες που αναγράφονται για το κάθε ένα από
αυτά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, επώνυµα και ευρείας κυκλοφορίας.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Κουλούρια ή βουτήµατα Βανίλιας : φρέσκα, αρίστης ποιότητος σε κατάλληλη
συσκευασία καθαρού βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα πρέπει να
αναγράφονται η προέλευση, τα συστατικά, η ηµεροµηνία παραγωγής και η
ηµεροµηνία λήξης.

500 γραµµάρια

2

Κουλούρια λαδιού ή κουλούρια διαίτης : φρέσκα, αρίστης ποιότητος σε
κατάλληλη συσκευασία καθαρού βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
πρέπει να αναγράφονται η προέλευση, τα συστατικά, η ηµεροµηνία παραγωγής και
η ηµεροµηνία λήξης.

500 γραµµάρια

Ξεροτήγανα, δίπλες : φρέσκα, αρίστης ποιότητος σε κατάλληλη συσκευασία
καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται
η προέλευση, τα συστατικά, η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης.

3

Παξιµαδάκια κριθαρένια : Αρίστης ποιότητος, µέτρια, σε συσκευασία 500
γραµµαρίων, ελληνικής προέλευσης. Εξωτερικά της συσκευασίας θα πρέπει να
αναγράφονται η προέλευση, τα συστατικά, η ηµεροµηνία παραγωγής και η
ηµεροµηνία λήξης.

4

1 κιλό

500 γραµµάρια

5

Πιτάκια διάφορα (τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια, λουκανικοπιτάκια κλπ.) και
λυχναράκια: Αρίστης ποιότητος, φρέσκα ηµέρας, σε συσκευασία κατάλληλη του 1
κιλού. Κατασκευασµένα από ζύµη ή σφολιάτα ή φύλλο κρούστας, µε αγνά υλικά.

1 κιλό

6

Ψωµί : σύµµεικτο φρέσκο άριστης ποιότητας, σε κατάλληλη συσκευασία από
ισόποση ανάµειξη αλεύρων τύπου 70% από µαλακό σιτάρι καθαρού βάρους 500gr

500 γραµµάρια

7

Λαγάνα: Αρίστης ποιότητος, φρέσκα ηµέρας, σε συσκευασία κατάλληλη του 0,75
κιλού. Κατασκευασµένες µε αγνά υλικά

750 γραµµάρια

7) ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Η παρασκευή πρέπει να ενεργείται πάντοτε µε επιτρεπόµενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄
ποιότητας. Όλα τα είδη Ζαχαροπλαστείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. και σύµφωνα µε τη
δεδοµένη παραγγελία. Τα είδη ζαχαροπλαστικής θα είναι άριστης ποιότητας και όχι πολυκαιρισµένα.
Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε
Αγορανοµικές & Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Όλα τα είδη θα είναι συσκευασµένα στις ποσότητες που
αναγράφονται για το κάθε ένα από αυτά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, επώνυµα και ευρείας
κυκλοφορίας.
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Παστάκια διάφορα: Αρίστης ποιότητος, φρέσκα ηµέρας, σε συσκευασία κατάλληλη
του 1 κιλού. Κατασκευασµένα µε αγνά υλικά

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 κιλό
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ΟΜΑ∆Α ∆:
Ειδικά για κάθε προϊόν του Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου Ρεθύµνης:
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα
αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Α) Είδος – Ποιότητα –Ποσότητα Συσκευασία και Μεταφορά Ειδών Σίτισης
Η καθηµερινή σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Ρεθύµνου θα γίνεται µε µεσηµβρινά γεύµατα,
σε ατοµικές µερίδες. Κάθε µεσηµβρινό γεύµα θα πρέπει να προσφέρεται σύµφωνα µε το ενδεικτικό
εναλλασσόµενο διαιτολόγιο.
Το φαγητό να µεταφέρεται σε ισοθερµικά δοχεία και να προσφέρεται σε θερµοκρασία που επιβάλει η
φύση του φαγητού και τα ατοµικά γεύµατα θα οµαδοποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών –
µαθητριών κάθε τµήµατος. Το φαγητό να συνοδεύεται καθηµερινά πέραν του τιµολογίου πώλησης από
ενυπόγραφο αναλυτικό σηµείωµα του σιτιστή όπου θα αναφέρονται τα συστατικά των τροφίµων και η
προέλευσή τους.
Τα τρόφιµα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύµατα (κύριο πιάτο και τα
συνοδευτικά τους) πρέπει να είναι Αρίστης Ποιότητας και να πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων
και ποτών καθώς επίσης των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
Τα προσφερόµενα γεύµατα δεν πρέπει να περιέχουν σπορέλαια, ζωικά λίπη και πρόσθετα συστατικά
(γαλακτοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υποκατάστατα κλπ) που
χαρακτηρίζονται από την κείµενη νοµοθεσία ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία ιδιαίτερα
νεαρών ατόµων. Για όλες τις µαγειρικές παρασκευές θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά παρθένο
ελαιόλαδο και ελληνικά προϊόντα.
Σε περίπτωση που µέρος των προσφεροµένων γευµάτων δεν είναι παρασκευασµένα από τον ίδιο
προµηθευτή, τότε αυτός οφείλει µε δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο.
Το βάρος κάθε µερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανοµικές και
λοιπές διατάξεις.
Η Παρασκευή των γευµάτων θα είναι ηµέρας, αποκλειόµενης της µεθόδου προκατάψυξης τύπου cook
and freexe, επί ποινή αποκλεισµού.
Απαγορεύεται η εκ µέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαµενής υγραερίου
στο χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για τη συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερµοκρασία.
Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών συσκευών.
Το ηµερήσιο γεύµα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς,
αβλαβούς και υγιεινής µεταφοράς και θα συνοδεύεται από χαρτοπετσέτες. Η µεταφορά των µερίδων µε
φροντίδα του προµηθευτή πρέπει να πληροί αυστηρούς όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, η παράδοση δε των γευµάτων στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύµνου κάθε
εργάσιµη ηµέρα θα γίνεται σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου.
Η διανοµή του φαγητού στους µαθητές θα γίνεται µε ευθύνη και το προσωπικό του προµηθευτή καθώς
επίσης και η αποκοµιδή των απορριµµάτων.
Το προσωπικό το απασχολούµενο από τον προµηθευτή στην προετοιµασία, στη µεταφορά και στην
προσφορά των γευµάτων στους µαθητές πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας.
Η συµπεριφορά των ατόµων που έρχονται σε επαφή µε µαθητές, τους γονείς κα ιτο προσωπικό του
σχολείου πρέπει να είναι άψογη.
Ο προµηθευτής υποχρεούται κάθε ηµέρα να προσφέρει δωρεάν µία επιπλέον µερίδα ως δείγµα.
Να υπάρχει η δυνατότητα µόνιµης µείωσης των µερίδων προσφερόµενου φαγητού µέχρι και 40% των
µερίδων µετά από τριήµερη έγγραφη µέσω FAX προειδοποίησης του Σχολείου προς την Επιχείρηση
σίτισης, εφόσον πρόκειται για µόνιµη µείωση που οφείλεται σε διαπίστωση της διεύθυνσης του Σχολείου
ότι δεν καταναλώνονται όλες οι ποσότητας προσφερόµενου φαγητού.
Η ∆/νση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών κλπ ή
όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτισης των µαθητών λόγω µειωµένου ωραρίου
λειτουργίας του σχολείου όπως σε περιόδους εξετάσεως, εκδροµών κλπ, µετά από έγκαιρη
προειδοποίηση του προµηθευτή. Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρόκειται να
λειτουργήσει το σχολείο µετά από απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Παιδείας, η οποία
ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Ακόµη η ∆/νση του σχολείου δύναται να απαιτεί περικοπή
ορισµένων γευµάτων έως και το ήµισυ επί του συνόλου ηµερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο
(απουσίες µαθητών, ηµερήσιες εκδροµές κλπ). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης
µερίδας µαθητών ή όλης της δύναµης λόγω µεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όµως σε
συνεννόηση µε τον προµηθευτή.
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Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα θα ασκείται Υγειονοµικός Έλεγχος από οµάδα εµπειρογνωµόνων στις
εγκαταστάσεις του προµηθευτή και κυρίως στο χώρο αποθήκευσης των πρώτων υλών και προετοιµασίας
– παρασκευής των γευµάτων αλλά και στο χώρο του σχολείου όπου θα παραδίδονται τα γεύµατα.
Να υπάρχει το δικαίωµα άµεσης καταγγελίας της σύµβασης αν διαπιστωθούν επί τρεις φορές βασικές
παραβάσεις των όρων της σύµβασης και αφού οι γραπτές εξηγήσεις του σιτιστή κριθούν ανεπαρκείς. Για
το θέµα αυτό να γίνεται τεκµηριωµένη εισήγηση προς τη σχετική υπηρεσία του ∆ήµου Ρεθύµνου
(Οικονοµική Υπηρεσία – Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης), η οποία θα φέρει τις υπογραφές κα ιτη
σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της επιτροπής παραλαβής του φαγητού αλλά και του εκπροσώπου της
µαθητικής κοινότητας.
Η Παρασκευή, αποθήκευση, µεταφορά και διανοµή έτοιµων προς κατανάλωση γευµάτων, πρέπει να
πραγµατοποιείται µε υγιεινό τρόπο, µε την εφαρµογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και
υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου
(HACCP), µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε.
και όπως αυτός έχει µεταφερθεί στην ελληνική νοµοθεσία κα ισχύει. Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει όχι
µόνο να εφαρµόζει αλλά και να αναθεωρεί τη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύµφωνα
µε τις αρχές του HACCP. Η µη εκπλήρωση του όρου αυτού συνιστά λόγω απόρριψης της προσφοράς.
Β) ∆ιαδικασία Παραλαβής των Ειδών Σίτισης
Η παράδοση των ατοµικών γευµάτων των µαθητών θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει η ∆/νση του
Μουσικού Σχολείου, µε φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή, τα οποία θα είναι
τελείως καθαρά και απολυµασµένα.
Η παράδοση των ατοµικών γευµάτων των µαθητών θα γίνεται την ώρα που θα ορίζεται από τη ∆/νση του
Μουσικού Σχολείου και η όλη διαδικασία δε θα ξεπερνάει το δίωρο (Μεταφορά-διανοµή) λόγω της
ευπάθειας των προϊόντων και της εξασφάλισης της υγιεινής των µαθητών.
Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται κάθε στοιχείο
που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από τριµελή επιτροπή που θα συγκροτείται σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή, ποιοτικά και ποσοτικά, παράδοση του
προβλεπόµενου για κάθε ηµέρα γεύµατος.
Ειδικότερα στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν α)ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής
απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή β) ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας, της
προέλευσης ως και κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παραδιδόµενων ειδών, γ)η επίσκεψη
στο χώρο παρασκευής των γευµάτων και δ) η σύνταξη για κάθε παράδοση γευµάτων πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης και διαπίστωσης παραλαβής.
Ο προµηθευτής οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς των προσκοµιζοµένων ειδών όπως
κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα, τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα
ελέγχει µε βάση την παραγγελία του σχολείου και τα αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του
προµηθευτή, στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούµενη εξέταση και θα υπογράφεται
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του προσκοµιζόµενου είδους.
Σε περίπτωση απόρριψης γεύµατος ή τµήµατος αυτού από την Επιτροπή Παραλαβής, ο προµηθευτής
υποχρεούται σε άµεση, εντός µιας ώρας αντικατάσταση του είδους παραιτούµενης ρητά από κάθε
δικαίωµα διαιτησίας.
Η µεταφορά, η διανοµή της συσκευασίας των τροφίµων στους µαθητές δε θα ξεπερνάει χρονικά τις δύο
ώρες για λόγους ευπάθειας των προϊόντων.
Σε περίπτωση οµόφωνης απόρριψης του προσκοµιζόµενου γεύµατος ή τµήµατος αυτού µόνο για λόγους
ποιότητας, ο προµηθευτής εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να ζητήσει πραγµατογνώµονα από τους
αρµόδιους κατ’ είδος υπαλλήλους αντιστοίχων δηµοσίων υπηρεσιών (Κτηνιάτρους, Γεοπόνους,
Χηµικούς).
Εάν το πόρισµα των παραπάνω αρµοδίων υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης, λόγω συµβατικών
εκτροπών αναφορικά µε την ποιότητα, ο προµηθευτής υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση του
είδους µέσα σε προθεσµία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Παραλαβής, σε αντίθετη δε περίπτωση
το σχολείο έχει κάθε δικαίωµα να προµηθευτεί ίση ποσότητα του είδους από το ελεύθερο εµπόριο
υπολογίζοντας σε βάρος του προµηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση.
Κατά την παράδοση των γευµάτων πρέπει να παρίσταται ο προµηθευτής αυτοπροσώπως ή µε
αντιπρόσωπο ενήλικο και εγγράµµατο, του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο
σχολείο, για να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των γευµάτων, διενέργειας
δειγµατοληψιών και διαπίστωσης παραβάσεων.
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Εάν ο προµηθευτής ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα , θα πρέπει
να γίνεται ρητά µνεία σ’ αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός
από τα πραγµατικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης το είδος, η
ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε, όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η
Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να µνηµονευθεί.
Γ) Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Κυρώσεις
Ο ανάδοχος θα προσφέρει το φαγητό συσκευασµένο σε ατοµική υγιεινή συσκευασία. Οφείλει να
εξασφαλίσει συνεργείο το οποίο θα σερβίρει 20 έως 30 λεπτά νωρίτερα τις συσκευασµένες µερίδες ούτως
ώστε οι µαθητές να βρίσκουν έτοιµο το φαγητό στα τραπέζια και µετά την αποχώρηση των µαθητών να
καθαρίζουν την τραπεζαρία και να πετούν τα απορρίµµατα.
Η µη εκτέλεση της σύµβασης κα ιη µη προσφορά γευµάτων δε δικαιολογείται παρά µόνο σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Πέρα από την παραπάνω περίπτωση η µη προσφορά γευµάτων, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση αλλά και
η κακή ποιότητα των γευµάτων συνεπάγεται κυρώσεις.
Ο προµηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των µαθητών από τροφική
δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούµενη περίπτωση κακής ποιότητας των γευµάτων που
προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προµηθευτή
θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ανάλογο µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Επίσης αναλαµβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των µαθητών
που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση.
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν περισσότερες από τρεις (3) παραβάσεις τότε η υπηρεσία έχει το
δικαίωµα της διακοπής της σύµβασης χωρίς αποζηµίωση και κήρυξης έκπτωτου του προµηθευτή, καθώς
και το δικαίωµα να απαιτήσει από τον προµηθευτή το επιπλέον χρηµατικό ποσό που θα προκύψει από
τη νέα σύµβαση µε άλλο προµηθευτή και να παρακρατήσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής.
∆) Εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο για τη Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ρεθύµνου
ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ [ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ]
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Μακαρόνια µε σάλτσα τυρί
Τυρί τριµµένο
Σαλάτα εποχής
Φρούτο εποχής
ψωµί
ΤΡΙΤΗ
Μπιφτέκι µε ριζότο και ανάµεικτα λαχανικά
Σαλάτα εποχής
Φρούτο εποχής
ψωµί
ΤΕΤΑΡΤΗ
Πίτσα µε λευκό τυρί, ντοµάτα, πιπεριά
Κρεµµύδι, µανιτάρια, ελιές
Φρούτο εποχής
ψωµί
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ψάρι φούρνου µε πατάτες λεµονάτες
Σαλάτα εποχής ή βραστά χόρτα
Φρούτο εποχής
ψωµί
Φακές
Λευκό τυρί
Σαλάτα εποχής
Κέικ
ψωµί

η

2 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Μακαρόνια µε κρέµα γάλακτος
Τυρί τριµµένο
Σαλάτα εποχής
Φρούτο εποχής
ψωµί
Σουτζουκάκια µε πουρέ
Σαλάτα εποχής
Φρούτο εποχής
ψωµί
Γεµιστά – γιαούρτι
Σαλάτα εποχής
Ζελέ
ψωµί
Φιλέτο ψαριού πανέ µε λαχανικά ατµού
(πατάτα – καρότο –µπρόκολο)
Φρούτο εποχής
ψωµί
Φασόλια γίγαντες πλακί
Λευκό τυρί
Σαλάτα εποχής
Φρούτο εποχής
ψωµί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα παραπάνω γεύµατα να χρησιµοποιείται κρητικό ελαιόλαδο .
Ε) Εκτέλεση Προµήθειας
α) Παραγγελία
ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει και να διανέµει ζεστό και καλοψηµένο το πλήρες µεσηµβρινό γεύµα
καθηµερινά όπως το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα προβλέπει. Ο αριθµός των µερίδων υπολογίζεται σε 140 κάθε ηµέρα,
χωρίς να είναι δεσµευτικός για το σχολείο. Το σχολείο υποχρεούται κάθε ηµέρα, περίπου µέχρι τις 8:30 π.µ. να
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ειδοποιήσει τον προµηθευτή για το ηµερήσιο αριθµό µερίδων που θα προσκοµίσει.
Σε περίπτωση για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης των υπευθύνων του σχολείου δε γίνουν µαθήµατα και
συνεπώς δε θα υπάρχει θέµα σίτισης των µαθητών ο προµηθευτής θα ειδοποιηθεί έγκαιρα.
β) Μεταφορά – Παράδοση – Παραλαβή
η µεταφορά των γευµάτων θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη και µε επιτρεπόµενα µέσα, ειδικούς θερµό-θαλάµους και
ψυγεία µε αυτοκίνητα κατάλληλα διαµορφωµένα και εξοπλισµένα για το σκοπό αυτό, από τον προµηθευτή την 13:30
ώρα κάθε ηµέρα σίτισης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τον υπεύθυνο του σχολείου και
αντικείµενο της θα είναι:
• Έλεγχος της καθαριότητας των µεταφορικών ή άλλων µέσων που χρησιµοποιεί για τα είδη ο προµηθευτής
• Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης του ηµερήσιου γεύµατος από τον χορηγητή.
• Έλεγχος µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσµή, γεύση , όψη κλπ.
• Οτιδήποτε άλλο κρίνει η επιτροπή παραλαβής.
Η ποσοτική παραλαβή θα γίνεται µε βάση το τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής του προµηθευτή και στη συνέχεια θα
συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Η συλλογή και αποµάκρυνση των υπολειµµάτων, υλικών και µέσων από το χώρο εστίασης του σχολείου θα γίνεται
µε ευθύνη του προµηθευτή µετά το πέρας της κατανάλωσης περίπου 13:50 µ.µ. κάθε ηµέρα σίτισης.
γ) παραβάσεις ή απόρριψη των ειδών
Σε διαπιστούµενη παράβαση ή απόρριψη των προσκοµισθέντων ειδών για οποιοδήποτε λόγο, θα συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο µετά των παρατηρήσεων του προµηθευτή εφόσον το επιθυµεί, το οποίο θα αποστέλλεται στο
Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης του ∆ήµου, για την επιβολή ανάλογων κυρώσεων µετά σχετικής γνωµοδότησης
της Επιτροπής Προµηθειών. Απαραίτητη προϋπόθεση όταν το είδος κρίνεται ακατάλληλο για τροφή ή ποιοτικά
υποβαθµισµένο είναι να καλούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες για τη νόµιµη εξέταση του είδους και την έγγραφη
αναφορά του προς τη ∆/νση του Σχολείου. Υποχρέωση του προµηθευτή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να
αντικαθιστά άµεσα τα είδη που απορρίφθηκαν, διαφορετικά το σχολείο έχει το δικαίωµα να προµηθευτεί τα είδη
από το ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του χορηγητή.
δ) Γενικοί όροι
οι ασχολούµενοι (παρασκευαστές, διανοµείς κλπ) µε την παροχή της σίτισης των µαθητών από πλευράς
προµηθευτή θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας της αρµόδιας υγειονοµικής υπηρεσίας.
Όποτε κριθεί απαραίτητο η Επιτροπή Παραλαβής ή η ∆/νση του Σχολείου θα καλεί τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου
τροφίµων (τµήµα Εµπορίου, Αστ. Τµήµα, Χηµική Υπηρεσία, ∆/νση Γεωργίας, ∆/νση Υγείας) και θα λαµβάνεται
δείγµα από τα παραληφθέντα είδη, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών κλπ, το
οποίο θα αποστέλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες για έλεγχο. Σε περίπτωση που θα βρεθεί ότι δεν πληροί τους
όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας τότε εκτός των άλλων θα επιβάλλονται και οι ανάλογες κυρώσεις.
Το τελικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προµηθευτή µε την ∆ιεύθυνση του Σχολείου κάθε
Παρασκευή και ισχύει για την επόµενη εβδοµάδα. Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισµένο µέρος το
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης για να λάβουν γνώση οι µαθητές του Σχολείου. Επίσης ένα αντίγραφο στέλνεται
στον Προϊστάµενο της αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου θα ανέρχεται από τον αριθµό των ηµερησίως δηλωθέντων µαθητών από
τον ∆ιευθυντή του Σχολείου επί της αξίας του ηµερήσιου συσσιτίου ανά µαθητή.
Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών, κ.λ.π., ή
όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών λόγω µειωµένου ωραρίου (όπως σε περιόδους
εξετάσεων, εκδροµών, κ.ά.).
Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης
αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως
προς την ποιότητα και να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 17/05/2016
Η ∆/ντρια Οικονοµικής Υπηρεσίας

Άδελε 17/05/2016
Η Συντάξασα

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ∆ιοικητικός

Βάσω Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια Γάλακτος για το
Εργατοτεχνικό Προσωπικό του ∆ήµου –
Αναλώσιµων για τις ανάγκες εστίασης
Νηπίων και Ηλικιωµένων του Ν.Π.∆.∆.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία
∆ήµου Ρεθύµνης» - Αναλώσιµων για τις
ανάγκες Εστίασης Νηπίων της Κ.Ε.∆.Η.
Ρεθύµνου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού
Γυµνασίου και Λυκείου Ρεθύµνου»
Προϋπολογισµός: 377.417,60 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Πόροι ∆ήµου – Ν.Π.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΟΜΑ∆Α Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΟΜΑ∆Α Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α: Είδη Παντοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β: Είδη Κρεοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Γ: Είδη Ιχθυοπωλείου - Κατεψυγµένων
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆: Είδη Οπωρολαχανοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε: Είδη Γαλακτοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ: Είδη Αρτοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ζ: Είδη Ζαχαροπλαστείου
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α: Είδη Παντοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1.1
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α. 13% &
23%

74.011,55

83.633,05 (13%)

24.441,681
17.335,894

27.619,1 (13%)
21.323,15 (23%)

27.610,62

31.200,00 (13%)

7.216,46
378,05

8.154,6 (13%)
465,00 (23%)

27.485,84

31.059,00 (13%)

8.037,08

9.081,90 (13%)

9.026,55

10.200,00 (13%)

4.081,301

5.020,00 (23%)

6.127,345
8.280,146

6.923,9 (13%)
10.184,58 (23%)

10.340,71

11.685,00 (13%)
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4
4.1

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β: Είδη Κρεοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Γ: Είδη Ιχθυοπωλείου - Κατεψυγµένων
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆: Είδη Οπωρολαχανοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε: Είδη Γαλακτοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ: Είδη Αρτοπωλείου
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ζ: Είδη Ζαχαροπλαστείου
ΟΜΑ∆Α ∆: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΟΜΑ∆Α ∆: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

2.737,17
370,74

3.093,00 (13%)
456,00 (23%)

6.649,12

7.513,50 (13%)

2.962,74

3.347,90 (13%)

2.252,22
1.981,30

2.545,00 (13%)
2.437,00 (23%)

682,93

840,00 (23%)

81.817,824

100.635,92

323.827,25

377.417,60

ΟΜΑ∆Α Α:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1
2
3
4
5
6

10.6061.003
15.6061.003
20.6061.003
30.6061.003
35.6061.003
45.6061.003

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΓΑΣΛΑΚΤΟΣ
κουτιά
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά
κουτιά

3.995
3.196
28.358
10.817
28.358
798

75.522

0.98

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ
Φ.Π.Α.
(13%)

3.915,1
3.132,08
27.790,84
10.600,66
27.790,84
782,04

4.424,06
3.539,25
31.403,64
11.978,74
31.403,64
883,71

74.011,55

83.633,05
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ

1
▲

Β
Παντοπωλείου
CPV 15000000-8
Β
Κρεοπωλείου
CPV 15119000-5
Β
Ιχθυοπωλείου – Κατεψυγµένων
CPV 15221000-3
CPV 15331170-9
CPV 15851000-8
Β
Οπωρολαχανοπωλείου
CPV 15300000-1
Β
Γαλακτοπωλείου
CPV 15500000-3
Β
Αρτοπωλείου
CPV 15811000-6
Β
Ζαχαροπλαστείου
CPV 15810000-9
ΣΥΝΟΛΟ οµάδας Β

2
◙
3
◙

4
◙
5

6

7

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
24.441,681
17.335,894

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

27.610,62

31.200,00 (13%)

7.216,46
378,05

8.154,6 (13%)
465,00 (23%)

27.485,84

31.059,00 (13%)

8.037,08

9.081,90 (13%)

9.026,55

10.200,00 (13%)

4.081,301

5.020,00 (23%)

125.613,47

144.122,75

27.619,1 (13%)
21.323,15 (23%)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α: Είδη Παντοπωλείου

Α/Α Συντελεστής

Είδος

Φ.Π.Α.

Μονάδα

Ποσότητα

Μέτρησης

(%)

Ενδεικτική

∆αAάνη µε

Τιµή µε

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

23

Αλάτι

Συσκ. 1 κ.

2

13

Αλεύρι

Συσκ. 1 κ.

3

13

Αλεύρι τύου Φαρίνα

Συσκ. 500 γρ.

4

23

Ανθος Αραβοσίτου

Συσκ. 160 γρ.

5

13

Αυγα

Τεµάχιο

6

13

Γαλα αγελαδινό

Τεµ (410 γρ)

(410γρ)
7

13

Γάλα ζαχαρούχο

Συσκ. 397 γρ.

8

23

Γαρύφαλλο

Συσκ. 50 γρ.

9

13

∆ηµητριακά

Συσκ. 1 κ.

360

1,10 €

370

1,20 €

257

1,00 €

515

1,20 €

9.270

0,25 €

396,00 €
444,00 €
257,00 €
618,00 €
2.317,50 €
4.745,60 €

5.932

0,80 €

284

1,50 €

20

2,00 €

669

2,90 €

426,00 €
40,00 €
1.940,10 €

40

10

13

Ελαιόλαδο

Συσκ.5 λιτρ.

11

23

Ζάχαρη

Συσκ. 1 κ.

12

23

Ζάχαρη άχνη

Συσκ. 400 γρ.

13

23

Ζελέ φρούτων χωρίς

Συσκ. 200 γρ.

χρωστικές
14

23

Κακάο σκόνη

Συσκ. 125 γρ

15

23

Κανέλλα

Συσκ. 50 γρ.

16

13

Καρυδόψιχα

Συσκ. 1 κ.

17

23

Καφές Γαλλικός

Συσκ. 500 γρ.

18

23

Καφές ελληνικός

Συσκ. 500 γρ.

19

23

Κιµινο

Συσκ. 50 γρ.

20

23

Κοµόστα

Συσκ 825 γρ.

21

13

Κορν φλαουερ

Συσκ. 200 γρ.

22

13

Κριθαράκι

Συσκ. 500 γρ.

23

13

Πεονάκι (ζυµαρικό)

Συσκ. 500 γρ.

24

13

Μακαρονάκι κοφτό

Συσκ. 500 γρ.

25

13

Μακαρόνια

Συσκ. 500 γρ.

αστίτσιου Νο3
26

23

Μαργαρίνη

Συσκ. 250 γρ.

27

23

Μαρµελάδα

Συσκ. 500 γρ.

28

13

Μέλι

Συσκ. 900 γρ.

29

23

Μεικιν άουντερ

Συσκ. 20 γρ.

30

23

Μισκότα τύου

Συσκ. 250 γρ.

ΜΙΡΑΝΤΑ
31

23

Μισκότα τύου ΠΤΙ-

400

25,00 €

1.442

0,90 €

206

0,70 €

77

1,00 €

360

1,85 €

20

1,00 €

4

13,00 €

103

8,00 €

515

7,00 €

5

1,20 €

381

2,10 €

148

0,80 €

669

1,20 €

479

1,20 €

824

1,20 €

13

Νερό

Συσκ. 10 λιτρ.

33

23

Ξύδι

Συσκ 500 γρ.

34

23

Πιέρι

Συσκ. 50 γρ.

35

23

Ρίγανη

Συσκ. 80 γρ.

36

13

Ρύζι τύου Καρολίνα

Συσκ. 1 κ.

37

23

Σόδα

Συσκ. 100 γρ.

38

13

Σουσάµι

Συσκ, 250γρ

39

23

Τοµατάκια

Συσκ. 400γρ.

40

23

Τοµατοολτός

Συσκ. 410 γρ.

41

23

Τσαι (φακελάκια)

Συσκ.100 τεµ

42

13

Φακές

Συσκ 1 κ.

43

13

Φασόλες

Συσκ. 500γρ.

144,20 €

666,00 €
20,00 €
52,00 €
824,00 €
3.605,00 €
6,00 €
800,10 €
118,40 €
802,80 €
574,80 €
988,80 €
184,80 €

154

1,20 €

1.030

1,50 €

412

1,80 €

61

5,70 €

1.739

0,40 €

1.545,00 €
741,60 €
347,70 €
695,60 €
1.158,00 €

772

32

1.297,80 €

77,00 €

1,50 €

Συσκ. 225 γρ.

ΜΠΕΡ

10.000 €

787,50 €
875

0,90 €

144

2,5 €

51

0,40 €

20

1,90 €

21

0,95 €

1.028

1,95 €

51

0,70 €

20

3,00 €

360

0,70 €

309

2,30 €

51

7,70 €

600

1,95 €

200

2,90 €

360,00 €
20,40 €
38,00 €
19,95 €
2.004,60 €
35,70 €
60,00 €
252,00 €
710,70 €
392,70 €
1.170,00 €
580,00 €

41

44

13

Φρουτόκρεµα

Κουτι 300 γρ.

45

23

Φρυγανιές σταρένιες

Συσκ. 510 γρ.

(3+1 δώρο)
46

23

Φυτίνη

Συσκ. 800 γρ.

47

23

Χαµοµήλι

Συσκ. 100 τεµ

48

23

Χυµός κανελάδα

Συσκ. 700 γρ.

συµυκνωµένος
49

23

Χυµός βύσσινου

23

Χυµός ορτοκαλιού

3,50 €

245,00 €
2.888,30 €

1.699

1,70 €

224

4,80 €

51

1,80 €

1.075,20 €
91,80 €
415,80 €

154

2,70 €

Συσκ. 910 γρ.

συµυκνωµένος
50

70

221,40 €
82

2,70 €

669

2,60 €

1.739,40 €

Σύνολο µε

27.619,1 €

Συσκ. 840 γρ.

συµυκνωµένος

Φ.Π.Α. 13%
Σύνολο µε

21.323,15 €

Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο

48.942,25 €

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β: Είδη Κρεοπωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

13

Κιµάς Μοσχαρίσιος

Κιλό

2

13

Κοτόουλο

Κιλό

3

13

Μοσχάρι

Κιλό

2300

9,00

2000

3,00

500

9,00
Σύνολο

20.700,00 €
6.000,00 €
4.500,00 €
31.200,00 €
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ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Γ: Είδη Ιχθυοπωλείου - Κατεψυγµένων
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

13

Αρακάς

Κιλό

95

2,10 €

199,50 €

2

13

Βακαλάος

Κιλό

816

4,45 €

3.631,20 €

3

13

Πέρκα φιλέτο

Κιλό

204

7,00 €

1.428,00 €

4

13

Κοκκινόψαρο

Κιλό

591

4,90 €

2.895,90 €

5

23

Φύλλο κρούστας

Κιλό

50

4,50 €

225,00 €

6

23

Φύλλο σφολιάτας

Κιλό

50

4,80 €

240,00 €

Σύνολο µε

8.154,60 €

Φ.Π.Α. 13%
Σύνολο µε

465,00 €

Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο

8.619,60 €

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆: Είδη Οωρολαχανοωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

13

Αγγούρια

Κιλό

816

1,20 €

979,20 €

2

13

Άνηθος

Ματσάκι

612

0,30 €

183,60 €

3

13

Αχλάδια

Κιλό

3.060

1,80 €

5.508,00 €

4

13

Καρότα

Κιλό

918

0,80 €

734,40 €

5

13

Καρούζι

Κιλό

918

0,40 €

367,20 €

6

13

Κολοκύθια

Κιλό

918

1,40 €

1.285,20 €

7

13

Κρεµµύδια φρέσκα

Ματσάκι

714

0,40 €

285,60 €

8

13

Κρεµµύδια ξερά

Κιλό

918

0,80 €

734,40 €

9

13

Λάχανο

Κιλό

306

0,80 €

244,80 €

10

13

Λεµόνια

Κιλό

816

1,40 €

1.142,40 €

11

13

Μαϊντανός

Ματσάκι

612

0,30 €

183,60 €

12

13

Μαρούλια

Τεµάχιο

357

0,60 €

214,20 €

13

13

Μήλα

Κιλό

2.040

1,20 €

2.448,00 €

14

13

Μανάνες

Κιλό

3.060

1,50 €

4.590,00 €

15

13

Πατάτες

Κιλό

3.060

0,80 €

2.448,00 €
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16

13

Πεόνι

Κιλό

918

0,80 €

734,40 €

17

13

Πιεριές ράσινες

Κιλό

306

1,50 €

459,00 €

18

13

Πορτοκάλια

Κιλό

1.428

0,80 €

1.142,40 €

19

13

Ροδάκινα

Κιλό

612

1,50 €

918,00 €

20

13

Σέλινο

Ματσάκι

612

0,30 €

183,60 €

21

13

Σανάκι

Κιλό

510

1,60 €

816,00 €

22

13

Τοµάτες

Κιλό

2.040

1,40 €

2.856,00 €

23

13

Φασολάκια

Κιλό

1.530

1,70 €

2.601,00 €

Σύνολο

31.059,00 €

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε: Είδη Γαλακτοωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

13

Φέτα

Κιλό

512

8,70 €

4.454,40 €

2

13

Τυρί τριµµένο

Κιλό

183

7,60 €

1.390,80 €

3

13

Τυρί Γραβιέρα

Κιλό

100

11,50 €

1.150,00 €

4

13

Γιαούρτι αγελαδινό

Τεµάχιο
1,10 €

2.086,70 €

1.897

10% , συσκ. 200 γρ.

Σύνολο

9.081,90 €

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ: Είδη Αρτοωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)
1

13

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)
Ψωµί σύµµεικτο

Τεµάχιο 500 γρ.

12.000

0,85 €
Σύνολο

10.200,00 €
10.200,00 €
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ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ζ: Είδη Ζαχαρολαστείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

23

Βουτήµατα

Κιλό

200

9,50 €

1.900,00 €

2

23

Μελοµακάρονα

Κιλό

50

13,00 €

650,00 €

3

23

Κουραµιέδες

Κιλό

50

13,00 €

650,00 €

4

23

Βασιλόιτα

Κιλό

100

11,00 €

1.100,00 €

5

23

Κεράσµατα τύου

Κιλό

60

12,00 €

720,00 €

αστάκια
Σύνολο

5.020,00 €

45

ΟΜΑ∆Α Γ΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ

1
▲

Γ
Παντοπωλείου
CPV 15000000-8
Γ
Κρεοπωλείου
CPV 15119000-5
Γ
Ιχθυοπωλείου – Κατεψυγµένων
CPV 15221000-3
CPV 15331170-9
CPV 15851000-8
Γ
Οπωρολαχανοπωλείου
CPV 15300000-1
Γ
Γαλακτοπωλείου
CPV 15500000-3
Γ
Αρτοπωλείου
CPV 15811000-6
Γ
Ζαχαροπλαστείου
CPV 15810000-9
ΣΥΝΟΛΟ οµάδας Γ

2
◙
3
◙

4
◙
5

6

7

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
6.127,345
8.280,146

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

10.340,71

11.685,00 (13%)

2.737,17
370,74

3.093,00 (13%)
456,00 (23%)

6.649,12

7.513,50 (13%)

2.962,74

3.347,90 (13%)

2.252,22
1.981,30

2.545,00 (13%)
2.437,00 (23%)

682,93

840,00 (23%)

42.384,421

49.025,88

6.923,9 (13%)
10.184,58 (23%)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α: Είδη Παντοωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

23

Αλάτι

Συσκ. 1 κ.

η

1,10 €

231,00 €

2

13

Αλεύρι

Συσκ. 1 κ.

55

1,20 €

66,00 €

3

13

Αλεύρι τύου Φαρίνα

Συσκ. 500 γρ.

220

1,00 €

220,00 €

4

23

Αµµωνία

30 γρ.

18

0,45 €

8,10 €

5

23

Άνθος Αραβοσίτου

Συσκ. 160 γρ.

6

1,20 €

7,20 €

6

13

Αυγά

Εξάδα

690

0,25 €

172,50 €

7

23

Χυµός λεµονιού

Τεµάχιο

20

0,31 €

6,20 €

8

23

Βανίλια αρωµατική

Κουτί 42 δόσεων

7

4,10 €

28,70 €

9

23

Βαφή αυγών

φακελάκι

20

2,50 €

50,00 €

10

13

Γάλα αγελαδινό

Συσκ. σε εξάδα

110

5,20 €

572,00 €

11

13

Γάλα αγελαδινό

1 λίτρο

160

1,26 €

201,60 €

υψηλής αστερίωσης

46

(φρέσκο)
12

13

Γάλα ζαχαρούχο

Τεµάχιο

96

1,50 €

144,00 €

13

13

Γαλοούλα για τόστ

Κιλό

80

6,47 €

517,60 €

14

23

Γαρύφαλλο

Συσκ. 50 γρ.

3

2,20 €

6,60 €

15

23

∆άφνη

Συσκ. 15 γρ.

4

1,40 €

5,60 €

16

23

∆ηµητριακά

Συσκ. 1 κ.

200

2,85 €

570,00 €

17

23

Ελιές καλαµών

Κιλό

45

3,17 €

142,65 €

18

23

Ζάχαρη

κιλό

240

0,90 €

216,00 €

19

23

Ζάχαρη άχνη

Συσκ. 500 γρ.

12

0,70 €

8,40 €

20

23

Ζελέ

Κουτί

50

1,00 €

50,00 €

21

23

Ζελεδάκια

500 γρ

20

4,58 €

91,60 €

22

23

Κακάο σκόνη

Συσκ. 125 γρ

100

1,50 €

150,00 €

23

23

Κανέλλα

Συσκ. 50 γρ.

11

1,17 €

12,87 €

24

23

Καφές Γαλλικός

Συσκ. 500 γρ

96

6,80 €

652,80 €

25

23

Καφές ελληνικός

Συσκ. 500 γρ

100

6,50 €

650,00 €

26

23

Καφές στιγµιαίος

Συσκ. 500 γρ.

70

7,40 €

518,00 €

27

23

Κέτσα

Συσκ. 500 γρ.

8

3,60 €

28,80 €

28

23

Κονιάκ

Συσκ. 750 ml

12

14,00 €

168,00 €

29

23

Κύβοι κοτόουλο

12άδα

40

2,05 €

82,00 €

30

23

Κύµινο

Συσκ. 50 γρ.

5

1,10 €

5,50 €

31

23

Κρασί κόκκινο

Συσκ. 750 ml

360

2,30 €

828,00 €

32

23

Κρασί λευκό

Συσκ. 750 ml

355

2,30 €

816,50 €

33

13

Κριθαράκι µέτριο

Συσκ. 500 γρ.

150

0,63 €

94,50 €

34

23

Μαγιά Ξηρή

Συσκ. Με 3

10

0,77 €

7,70 €

100

0,63 €

63,00 €

150

1,20 €

180,00 €

150

0,53 €

79,50 €

φάκελα
35

13

Μακαρονάκι κοφτό

Συσκ. 500 γρ.

36

13

Μακαρόνια

Συσκ. 500 γρ.

αστίτσιου Νο3
37

13

Μακαρόνια για

Συσκ. 500 γρ.

σαγγέτι
38

23

Μαργαρίνη

Συσκ. 250 γρ.

250

1,50 €

375,00 €

39

23

Μαρµελάδα φράουλα

Συσκ. 500 γρ.

25

1,64 €

41,00 €

40

23

Μεϊκιν άουντερ

Συσκ. 20 γρ.

15

0,40 €

6,00 €

41

13

Μέλι

κιλό

38

6,30 €

239,40 €

42

23

Μουστάρδα

Συσκ. 500 γρ.

4

3,70 €

14,80 €

43

23

Μοσχοκάρυδο

Συσκ. 33 γρ.

2

3,30 €

6,60 €

44

23

Μισκότα τύου ΠΤΙ-

Συσκ. 225 γρ.

160

0,90 €

144,00 €

ΜΠΕΡ

47

45

13

Νερό εµφιαλωµένο

Εξάδα 1.5 λίτου

46

13

Νερό εµφιαλωµένο

Συσκ. 20δας 0,75
λίτρου

320

1,34 €

428,80 €

70

2,64 €

184,80 €

47

23

Ξηρά αµύγδαλα

Συσκ. 250 γρ.

40

3,74 €

149,60 €

48

23

Ξηρά φιστίκια

Συσκ. 250 γρ.

40

1,04 €

41,60 €

49

23

Ξηρά δαµάσκηνα

Συσκ. 250 γρ.

20

2,52 €

50,40 €

50

23

Ξηρά σύκα

Συσκ. 250 γρ.

20

2,08 €

41,60 €

51

23

Ξύδι

Συσκ. 400 γρ.

200

0,35 €

70,00 €

52

23

Παστέλια µουκίτσες

Συσκ. 500 γρ.

80

3,79 €

303,20 €

53

23

Πατατάκια

Συσκ. 400 γρ.

50

3,66 €

183,00 €

54

23

Πιέρι

Συσκ. 50 γρ.

80

1,90 €

152,00 €

55

23

Ρακί

κιλό

35

5,06 €

177,10 €

56

23

Ρίγανη

Συσκ 500 γρ.

15

4,00 €

60,00 €

57

13

Ρεβύθια

Συσκ. 500 γρ.

100

2,41 €

241,00 €

58

13

Ρύζι τύου Καρολίνα

κιλό

160

2,00 €

320,00 €

59

13

Σιµιγδάλι

Συσκ. 500 γρ.

15

1,00 €

15,00 €

60

23

Σόδα

Συσκ. 350 γρ.

25

1,30 €

32,50 €

61

23

Σοκολάτα

Συσκ. 125 γρ.

10

1,15 €

11,50 €

κουβερτούρα
62

23

Σοκολάτα ρόφηµα

Συσκ. 500γρ

13

3,46 €

44,98 €

63

23

Σοκολάτα σε σταγόνες

Συσκ. 100 γρ.

60

1,496 €

89,76 €

64

23

Σοκολατένια

Συσκ. 1 κιλού

5

13,21 €

66,05 €

2

3,33 €

6,65 €

αυγουλάκια
65

13

Σισάµι

κιλό

66

23

Τοµατάκια

Συσκ. 400γρ.

70

0,70 €

49,00 €

67

23

Τοµατοολτός

Συσκ. 860 γρ.

100

1,50 €

150,00 €

68

23

Τσαι (φακελάκια)

Συσκ. 20 φακ.

50

2,00 €

100,00 €

69

13

Φακές

Συσκ. 500 γρ.

150

1,60 €

240,00 €

70

13

Φασολάκια

Συσκ. 500 γρ.

50

1,96 €

98,00 €

80

3,13 €

250,40 €

70

2,00 €

140,00 €

20

1,90 €

38,00 €

Μαυροµάτικα Ξηρά
71

13

Φασόλια Γίγαντες

Συσκ. 500γρ.

Ξηρά
72

13

Φασόλια Μέτρια Ξηρά

Συσκ. 500 γρ.

73

23

Φίλτρα για γαλλικό

Συσκ. 40 τεµ.

καφέ
74

23

Φρυγανιές σταρένιες

Συσκ. 520 γρ.

150

2,00 €

300,00 €

75

23

Φρυγανιές σικάλεως

Συσκ. 360 γρ.

130

1,90 €

247,00 €

76

23

Φυτίνη

Συσκ. 800 γρ.

15

4,80 €

72,00 €

48

77

23

Χαµοµήλι

Συσκ. 10 φακελ.

78

23

Χυµός ορτοκαλιού

Μουκάλι 1850
γρ

79

23

Χυµός βύσσινου

Μουκάλι 900 γρ

80

23

Χυµός Φρούτων

Συσκ. 1 λίτρου

Ανάµεικτος

80

0,90 €

72,00 €

70

5,00 €

350,00 €

30

2,70 €

81,00 €

150

1,34 €

201,00 €

81

23

Ψωµί τοστ σιταριού

Συσκ. 700-750 γρ.

200

1,86 €

372,00 €

82

23

Ψωµί τοστ σικάλεως

Συσκ. 500 γρ.

150

1,70 €

255,00 €

83

23

Χαλβάς

Κιλό

40

6,50 €

260,00 €

84

23

Ταραµοσαλάτα

Κιλό

30

2,79 €

83,82 €

85

13

Ελαιόλαδο

∆οχείο 5 λίτρων

100

26,00 €

2.600,00 €

Σύνολο µε

7.074,75 €

Φ.Π.Α. 13%
Σύνολο µε

10.033,73 €

Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο

17.108,48 €

ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β: Είδη Κρεοωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.
Μέτρησης
Τιµή µε
Φ.Π.Α. (€)
(%)
Φ.Π.Α. (€)
1
13
Κιµάς Χοιρινός
Κιλό
530,00 €
100
5,30 €
2
13
Κιµάς Μοσχαρίσιος
Κιλό
3.090,00 €
300
10,30 €
3
13
Κοτόουλο
Κιλό
1.980,00 €
600
3,30 €
4
13
Κρέας χοιρινό
Κιλό
795,00 €
150
5,30 €
5
13
Κρέας Μοσχαρίσιο
Κιλό
3.090,00 €
300
10,30 €
6
13
Κρέας Αρνίσιο
Κιλό
2.200,00 €
250
8,80 €
Σύνολο
11.685,00 €
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Γ: Είδη Ιχθυοωλείου - Κατεψυγµένων
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

13

Αρακάς

Κιλό

100

2,10 €

199,50 €

2

13

Βακαλάος

Κιλό

140

4,45 €

3.631,20 €

3

13

Κοκκινόψαρο

Κιλό

150

4,90 €

735,00 €

4

13

Μάµιες

Κιλό

60

4,00 €

240,00 €

5

13

Παγκάσιους

κιλό

130

3,50 €

455,00 €

6

13

Σανάκι

Κιλό

60

3,00 €

180,00 €

7

13

Φασολάκια

Κιλό

60

3,50 €

210,00 €

8

23

Φύλλο κουρού

60

3,60 €

216,00 €

9

23

Φύλλο σφολιάτας

60

4,00 €

240,00 €

10

13

Ψάρι Γλώσσα Φιλέτο

Συσκ. 600
γραµµάρια
Συσκ. 850
γραµµάρια
Κιλό

110

4,00 €

440,00 €

Σύνολο µε

3.093,00 €

Φ.Π.Α. 13%
Σύνολο µε

456,00 €

Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο

3.459,00 €

ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆: Είδη Οωρολαχανοωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

13

Αγγούρια

Κιλό

250

1,20 €

300,00 €

2

13

Άνηθος

Ματσάκι

40

0,30 €

12,00 €

3

13

Αχλάδια

Κιλό

250

1,70 €

425,00 €

4

13

Βλήτα

Κιλό

80

1,20 €

96,00 €

5

13

∆υόσµος

Ματσάκι

30

0,45 €

13,50 €

6

13

Καρότα

Κιλό

170

0,80 €

136,00 €

7

13

Καρούζι

Κιλό

450

0,40 €

180,00 €

8

13

Κολοκύθια

Κιλό

120

1,40 €

168,00 €

9

13

Κουνουίδι

Κιλό

120

1,20 €

144,00 €

10

13

Κρεµµύδια φρέσκα

Ματσάκι

80

0,40 €

32,00 €

11

13

Κρεµµύδια ξερά

Κιλό

300

0,80 €

240,00 €

12

13

Λάχανο

Κιλό

200

0,80 €

160,00 €

50

13

13

Λεµόνια

Κιλό

250

1,40 €

350,00 €

14

13

Μαϊντανός

Ματσάκι

60

0,30 €

18,00 €

15

13

Μαρούλια

Τεµάχιο

200

0,60 €

120,00 €

16

13

Μελιτζάνες

Κιλό

60

1,40 €

84,00 €

17

13

Μήλα

Κιλό

450

1,20 €

540,00 €

18

13

Μανάνες

Κιλό

370

1,50 €

555,00 €

19

13

Μρόκολο

Κιλό

100

1,60 €

160,00 €

20

13

Νεκταρίνια

Κιλό

130

1,60 €

208,00 €

21

13

Πατάτες

Κιλό

1200

0,80 €

960,00 €

22

13

Πορτοκάλια

Κιλό

120

0,80 €

96,00 €

23

13

Πεόνι

Κιλό

150

0,70 €

105,00 €

24

13

Πιεριές ράσινες

Κιλό

60

1,15 €

69,00 €

25

13

Σέλινο

Ματσάκι

60

0,30 €

18,00 €

26

13

Σκόρδο

Ματσάκι

40

0,40 €

16,00 €

27

13

Σανάκι

Κιλό

210

1,60 €

336,00 €

28

13

Σταφύλια

Κιλό

160

2,50 €

400,00 €

29

13

Τοµάτες

Κιλό

600

1,40 €

840,00 €

30

13

Τοµατίνια

Κιλό

50

2,00 €

100,00 €

31

13

Φασολάκια

Κιλό

160

1,70 €

272,00 €

32

13

Φράουλες

κιλό

80

4,50 €

360,00 €

Σύνολο

7.513,50 €

ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε: Είδη Γαλακτοωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

13

Φέτα

Κιλό

200

6,54 €

1.308,00 €

2

13

Τυρί τριµµένο

Κιλό

70

9,36 €

655,20 €

3

13

Γιαούρτι αγελαδινό

120

1,09 €

130,80 €

100

1,09 €

109,00 €

70

11,19 €

783,30 €

80

4,52 €

361,60

Συσκ. 200 γραµ.

10% , συσκ. 200 γρ.
4

13

Γιαούρτι αγελαδινό

Συσκ. 200 γραµ.

2% , συσκ. 200 γρ.
5

13

Τυρί Γραβιέρα

Κιλό

6

13

Τυρί τοστ µε 45%

Κιλό

λιαρά

Σύνολο

3.347,90 €
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ: Είδη Αρτοωλείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)
1

23

Φ.Π.Α. (€)
Κουλούρια ή

Συσκ. 500 γραµ.

60

4,00 €

240,00 €

60

3,70 €

222,00 €

50

13,00 €

650,00 €

50

2,50 €

125,00 €

120

10,00 €

1.200,00 €

βουτήµατα Βανίλιας
2

23

Κουλούρια λαδιού ή

Συσκ. 500 γραµ

κουλούρια διαίτης
3

23

Ξεροτήγανα, δίλες

4

23

Παξιµαδάκια

Κιλό
Συσκ. 500 γραµ

κριθαρένια
5

23

Φ.Π.Α. (€)

Πιτάκια διαάφορα

Κιλό

(τυροιτάκια,
χορτοιτάκια,
λουκανοιτάκια κλ.)
και λυχναράκια
6

13

Ψωµί

Τεµάχιο 500 γρ.

2.400

0,80 €

1.920,00 €

7

13

Λαγάνα

Τεµάχιο 750 γρ.

250

2,50 €

625,00 €

Σύνολο µε

2.545,00 €

Φ.Π.Α. 13%
Σύνολο µε

2.437,00 €

Φ.Π.Α. 23 %
Γενικό Σύνολο

4.982,00 €

ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ζ: Είδη Ζαχαρολαστείου
Α/Α
Συντελεστής
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδεικτική
∆αAάνη µε
Φ.Π.Α.

Μέτρησης

Τιµή µε

(%)
1

23

Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)
Παστάκια διάφορα

Κιλό

70

12,00 €
Σύνολο

840,00 €
840,00 €

52

ΟΜΑ∆Α ∆:
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

Προµήθεια Έτοιµου
φαγητού σύµφωνα µε την
Τεχνική εριγραφή της
µελέτης
CPV 15894210-6
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ οµάδας ∆

Αριθµός
µαθητών

Ηµέρες
σίτισης

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
(άτοµα Χ
ηµέρες)

ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ηµέρα/άτοµο)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
€

ΣΥΝΟΛΟ
(Αριθµός
γευµάτων Χ
αξία
γεύµατος)
€

140

170

23.800

3,4377237

81.817,824

81.817,824
18.818,099
100.635,92

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άδελε 17/05/2016
Η ∆/ντρια Οικονοµικής Υπηρεσίας

Άδελε 17/05/2016
Η Συντάξασα

Χρυσούλα Πελαντάκη
ΠΕ ∆ιοικητικός

Βάσω Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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