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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Η παξνύζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, εηδώλ παληνπσιείνπ, εηδώλ
νπσξνπσιείνπ, ειαηνιάδνπ, ςαξηώλ, εηδώλ αξηνπνηείνπ θαη εηδώλ
θξενπσιείνπ ηα νπνία ν Δήκνο Αηγηαιείαο θαη ην Ν.Π.Δ.Δ «Πνιηηηζκόο,
Παηδεία, Αζιεηηζκόο θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία» πξόθεηηαη λα
πξνκεζεπηνύλ γηα ην έηνο 2019 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπο.
Όια ηα είδε πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο
παξαγγειίεο ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ θαη ηνπ Ν.Π.Δ.Δ «Πνιηηηζκόο,
Παηδεία, Αζιεηηζκόο θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία» θαη λα πιεξνύλ ηηο
αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ
Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Οη πνζόηεηεο ζα θαζνξίδνληαη από ηηο παξαγγειίεο ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ
Δήκνπ Αηγηαιείαο θαη ηνπ Ν.Π.Δ.Δ θαη ε παξάδνζή ηνπο ζα γίλεηαη
ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο θαη θαηά ηηο εκέξεο πνπ
ππνδεηθλύνληαη.
Γηα θάζε εληνιή παξαγγειίαο θαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο ζα εθδίδεηαη
Τηκνιόγην- Δ. Απνζηνιήο ή Δειηίν Απνζηνιήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
παξαγγειίαο θαη Τηκνιόγην κεηά ηελ εθηέιεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο
Παξαγγειίαο.
Η κεηαθνξά ησλ Τξνθίκσλ πνπ αιινηώλνληαη εύθνια πξέπεη λα γίλεηαη
κε νρήκαηα- ςπγεία, ηα νπνία ζα είλαη απόιπηα θαζαξά θαη ζα
απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά. Τα έμνδα ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ
εηδώλ βαξύλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ CPV15800000-6
Όια ηα είδε πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο
παξαγγειίεο ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ θαη ηνπ Ν.Π.Δ.Δ , λα πιεξνύλ ηηο
αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ
Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Οη πνζόηεηεο ζα θαζνξίδνληαη από ηηο παξαγγειίεο θαη ε παξάδνζή ηνπο
ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Υπεξεζηώλ.

Η κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ πνπ αιινηώλνληαη εύθνια πξέπεη λα γίλνληαη
κε εηδηθά νρήκαηα.
Αιάηη(εκίτολδρο θαη υηιό): Η πεξηεθηηθόηεηα ζε NaCI λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 97% θαη λα κελ πεξηέρνπλ μέλεο ύιεο, λα κελ εκθαλίδνπλ
νπνηαδήπνηε νζκή θαη λα κελ πεξηέρνπλ πξόζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο. Η
ζπζθεπαζία ηνπο λα είλαη ζε πιαζηηθό ζαθνπιάθη ησλ 500γξ θαη 750γξ.
αληίζηνηρα. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα
αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Αιεύρη δηαθόρφλ τρήζεφλ: Σε ράξηηλε ζπζθεπαζία βάξνπο ελόο (1)
θηινύ θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο
Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε
εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Αιεύρη Φαρίλα: Σε ράξηηλε ζπζθεπαζία βάξνπο 500 γξ. θαη λα πιεξνί
ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο
θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο
παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Μαργαρίλε: Σε ζπζθεπαζία ησλ 250 γξ. θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ
Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο
θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Γεκεηρηαθά: Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 375 γξ. Όπσο δηαηίζεληαη ζηελ
επξεία αγνξά, λα κελ πεξηέρνπλ ρξσζηηθέο νπζίεο θαη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλώο νη εμήο ελδείμεηο: α) εκεξνκελία ιήμεο, β) ζύλζεζε ηνπ
πξντόληνο, γ) πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλεο.
Εάταρε ιεσθή θρσζηαιιηθή: Να είλαη ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ ελόο
(1) θηινύ θαη λα είλαη απαιιαγκέλε από μέλεο ύιεο, θαζώο επίζεο λα είλαη
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο
Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε
εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Εσκαρηθά(θοθηό καθαρολάθη, θρηζαράθη, βίδες & καθαρόλη τοληρό) :
Τα δπκαξηθά ζα είλαη παξαζθεπαζκέλα από ζηκηγδάιη 100% πινύζηα ζε
γινπηέλε θαη λεξό ρσξίο δύκε, μεξαηλόκελα εληόο εηδηθώλ ζαιάκσλ κε
ειαθξά ζέξκαλζε θαη ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο, θαζώο επίζεο λα είλαη
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο
Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Τα παξαπάλσ είδε ζα
είλαη ζε ζπζθεπαζίεο 500 γξ. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο
παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Πειηές ηοκάηας:Να πξνέξρεηαη από δηπιή ζπκπύθλσζε ρπκνύ
ληνκάηαο, ώζηε ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά εθ ηνπ ρπκνύ πξνεξρόκελα, λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 28-30%. Η ζπζθεπαζία λα είλαη ράξηηλε ησλ 400 γξ. θαη λα
είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο
ζπζθεπαζίαο.
Μαρκειάδα: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 500 γξ. επηινγήο εηδώλ
θξνύησλ θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη
ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Να είλαη θαηά
πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο
ζπζθεπαζίαο. Να είλαη παξαζθεπαζκέλε κε γεύζε θαη νζκή
ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο είδνπο, λα κελ πεξηέρεη
ζπληεξεηηθά θαη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 50 γξ. θξνύην αλά 100 γξ.
Μέιη Αλζέφλ ή Θσκαρίζηο: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 920 γξ., ζα
πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Να είλαη εγρώξηαο παξαγσγήο θαη
λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Μπηζθόηα: Σύποσ Πηη-Μπερ & Μηράληα ή αλάινγν ζε ζπζθεπαζία 225-

230 γξ. θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο
Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο.
Νηοκαηοτσκός ζσκπσθλφκέλος: Να πξνέξρεηαη από ειαθξά
ζπκπύθλσζε ρπκνύ ληνκάηαο, ώζηε ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά εθ ηνπ ρπκνύ
πξνεξρόκελα, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6%. Η ζπζθεπαζία λα είλαη ράξηηλε
ησλ 400 γξ. θαη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα
αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Ξύδη: Να πξνέξρεηαη από ζηαθύιη θαη λα κελ είλαη αλαπιήξσκα μπδηνύ
(λα κελ πεξηέρεη αιθνόιε). Να είλαη ζε θηάιε κε βάξνο 400ml θαη λα είλαη
θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο
ζπζθεπαζίαο.
Όζπρηα (θαζόιηα, θαθέο): Σε ζπζθεπαζία 500γξ ηππνπνηεκέλα,
παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο, απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα, κε
θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη νκνηνγελείο, λα είλαη βξαζηεξά θαη πξόζθαηεο
ζπιινγήο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ
θαη ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Να είλαη θαηά
πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο
ζπζθεπαζίαο.
Ρύδη(λστάθη) Σε ζπζθεπαζία 500 γξ. Α' πνηόηεηαο, θαη λα πιεξνύλ ηνπο
όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο. Να είλαη απνιύησο θαζαξά, απαιιαγκέλα από
θάζε μέλε ύιε, λα είλαη βξαζηεξά θαη πξόζθαηεο ζπιινγήο. Να κελ
παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε
εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Φρσγαληά ηρηκκέλε είλαη εμ νινθιήξνπ από αιεύξη νπνηνπδήπνηε ηύπνπ
ή θαηεγνξίαο εθ ησλ επηηξεπόκελσλ. Τν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη
180 γξ. θαη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα
αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Υσιοπίηες : Να πεξηέρνπλ ζηκηγδάιη, απγά θαη γάια. Η ζπζθεπαζία λα
είλαη ησλ 500 γξ. θαη λα αλαγξάθεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε απγά θαη γάια.
Να είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί
ηεο ζπζθεπαζίαο.
Σσρί θέηα: Τπξί θέηα Α' πνηόηεηαο από αηγνπξόβεην. Σηε ζπζθεπαζία λα
αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη αθόινπζεο ελδείμεηο: α) «ΦΕΤΑ», β)
Πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), γ) Τπξί, δ) Η επσλπκία
θαη έδξα ηνπ παξαγσγνύ-ζπζθεπαζηή, ε) Τν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζη)
Η εκεξνκελία παξαγσγήο δ) Σηνηρεία ειέγρνπ.
Κεθαιοηύρη ηρηκκέλο: Τπξί θεθαινηύξη Α' πνηόηεηαο. Να είλαη ζύκθσλα
κε ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο, λα είλαη απαιιαγκέλν από
αλεπηζύκεηεο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδεη αιινίσζε ρξώκαηνο.
Σσρί θίηρηλο ζε θέηες: Τπξί Α' πνηόηεηαο. Σηε ζπζθεπαζία λα
αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη αθόινπζεο ελδείμεηο: α) «Τπξί θίηξηλν», β)
Πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), γ) Τπξί, δ) Η επσλπκία
θαη έδξα ηνπ παξαγσγνύ-ζπζθεπαζηή, ε) Τν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζη)
Η εκεξνκελία παξαγσγήο δ) Σηνηρεία ειέγρνπ. Να έρεη ππνζηεί πιήξε θαη
επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλν από αλεπηζύκεηεο νζκέο θαη λα
κελ παξνπζηάδεη αιινίσζε πθήο θαη ρξώκαηνο
Σσρί εκίζθιερο ειιεληθό (θαζέρη): Τπξί Α' πνηόηεηαο. Σηε ζπζθεπαζία
λα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη αθόινπζεο ελδείμεηο: α) «Τπξί
εκίζθιεξν», β) Πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), γ) Τπξί, δ)
Η επσλπκία θαη έδξα ηνπ παξαγσγνύ-ζπζθεπαζηή, ε) Τν βάξνο ηνπ
πεξηερνκέλνπ, ζη) Η εκεξνκελία παξαγσγήο δ) Σηνηρεία ειέγρνπ. Να έρεη
ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλν από
αλεπηζύκεηεο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδεη αιινίσζε πθήο θαη

ρξώκαηνο
Γάια εβαπορέ θαη γάια εβαπορέ ζε κερίδες : Να είλαη ζε ζπζθεπαζία
ησλ 410 γξ. θαη 10ρ15 γξ. αληίζηνηρα, θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ
Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο.
Ασγά: Να είλαη θξέζθα θαη βάξνπο 53-63 γξ., ειεγκέλα σνζθνπηθά ζε
ζπζθεπαζία ζύκθσλε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Η παξάδνζή ηνπο λα
γίλεηαη ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία σνζθόπεζεο θαη λα είλαη
εγρώξηαο παξαγσγήο.
Αιιαληηθά (γαιοπούια βραζηή ): Να είλαη ζε θέηεο ζε ηππνπνηεκέλε
ζπζθεπαζία, Α' πνηόηεηαο, εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα πιεξνί ηνπο
όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο.
Άλζος αραβοζίηοσ: Να είλαη ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 200 γξ. θαη
λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ. Να είλαη θαηά
πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο
ζπζθεπαζίαο.
Υακοκήιη: Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκ., λα πιεξνί ηνπο όξνπο
Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο
δηαηάμεηο.
Σζάη εσρφπαχθό: Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηεκ., λα πιεξνί ηνπο
όξνπο Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο
δηαηάμεηο.
Σζάη βοσλού: Σε ζπζθεπαζία 50 γξ., λα πιεξνί ηνπο όξνπο Τξνθίκσλ θαη
Πνηώλ θαη ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
Καθάο: Να είλαη ζε ράξηηλε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ηνπ ελόο (1) θηινύ θαη
λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη ηηο ηζρύνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
Καθές ειιεληθός: Να είλαη ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. Να
είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο
ζπζθεπαζίαο. Να πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη
ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
Μπεζακέι: Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 170 γξ. θαη λα πιεξνί ηνπο
όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο.
Άρφκα Βαλίιηας: Να είλαη ζε ζπζθεπαζία παθέην ησλ 42 ηεκαρίσλ θαη
λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο.
Μπέηθελ πάοσληερ: Να είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε
θαηάιιειε ζπζθεπαζία 20 γξ. θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα
Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο
Δηαηάμεηο.
Μπαταρηθά(θαλέια ηξηκκέλε, δάθλε θύιια, ξίγαλε): Να είλαη
απαιιαγκέλα από μέλεο ύιεο θαη νζκέο.
Πραιίλα θοσληοσθηού: Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 1000 γξ. θαη λα
πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ηηο Ιζρύνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο Δηαηάμεηο.
οθοιάηα ρόθεκα: Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 400 γξ. Να πιεξνί ηνπο
όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο
θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
Αραθάς θαη θαζοιάθηα θαηευσγκέλα: Πξέπεη λα είλαη αξίζηεο
πνηόηεηαο θαη λα πιεξνύλ ηηο αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο
θαζώο επίζεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ.
Νερό θσζηθό κεηαιιηθο:
Σπζθεπαζία : πιαζηηθή θηάιε ηνπ 1,5 ιίηξσλ ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη

ηα ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνύλ ην πξντόλ θαη ην παξαγσγό.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ CPV 15411110-6
Διαηόιαδο: Παξζέλν ειαηόιαδν εμαηξεηηθό κε νμύηεηα ζε ειατθό νμύ όρη
κεγαιύηεξε από 1%. Οη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ζηαζεξέο ζα είλαη ζύκθσλα
κε ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ κε ηηο ηζρύνπζεο
Αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Τν ειαηόιαδν ζα δηαηίζεηαη ζε
ζπζθεπαζία ηνπ ελόο ιίηξνπ. Να είλαη θαηά πξνηίκεζε
εργώξηαο
παξαγσγήο θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΑΛΑ CPV 15511000-3
Τν γάια πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη λα πιεξεί ηηο
αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ηνπο όξνπο
ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Η ζπζθεπαζία ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ε ελδεδεηγκέλε αλάινγα κε ην
είδνο, επί ηεο νπνίαο ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ CPV 15982000-5
Αλαυσθηηθό ηύποσ coca cola: Αλαςπθηηθό κε αλζξαθηθό
Σπζθεπαζία : πιαζηηθή θηάιε ηνπ 1,5 ιίηξσλ ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
ηα ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνύλ ην πξντόλ θαη ην παξαγσγό.
Αλαυσθηηθό πορηοθαιάδα τφρίς αλζραθηθό ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1,5
ιίηξνπ ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνύλ ην
πξντόλ θαη ην παξαγσγό.
Αλαυσθηηθό ιεκολίηα: Αλαςπθηηθό, ιεκνλίηα κε αλζξαθηθό ζε πιαζηηθή
θηάιε 1,5 ιίηξνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
πηζηνπνηνύλ ην πξντόλ θαη ην παξαγσγό.
Αλαςπθηηθό πνξηνθαιάδα: Αλαςπθηηθό πνξηνθαιάδα κε ή ρσξίο
αλζξαθηθό.
Σπζθεπαζία ζε πιαζηηθή θηάιε 1,5 ιίηξνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
ηα ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνύλ ην πξντόλ θαη ην παξαγσγό.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ CPV 03311000-2
ΦΑΡΗΑ: Να κελ έρνπλ αιινηώζεηο ζηελ όςε, νζκή θαη ην ρξώκα
Η πξνέιεπζε ησλ ςαξηώλ λα είλαη ειιεληθή
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ CPV 15110000-2
Όια ηα είδε θξενπσιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη λα
πιεξνύλ ηηο αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη
ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ.
Οη πνζόηεηεο ζα θαζνξίδνληαη από ηηο παξαγγειίεο θαη ε παξάδνζή ηνπο
ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Τα έμνδα
κεηαθνξάο βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Κρέας κόζτοσ: Νσπό από κπνύηη ή θαη πνληίθη, Α΄ πνηόηεηαο
απαιιαγκέλν από νζηά, ιίπνο ηέλνληεο θ.ι.π. Να πξνέξρεηαη από πγηή
δώα θαη λα είλαη άξηζηεο ζξεπηηθήο Αμίαο. Η πεξηεθηηθόηεηα ιίπνπο δελ ζα
πξέπεη λα μεπεξλά ην 5%.

Τα δώα από ηα νπνία ζα πξνέξρεηαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζθαγεί ζε
ειεγρόκελα από ηελ Κηεληαηξηθή Υπεξεζία Σθαγεία, λα έρνπλ ππνζηεί
θξενζθνπηθό έιεγρν θαη λα έρνπλ ζθξαγηζηεί κε ηηο πξνβιεπόκελεο
ζθξαγίδεο θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ.
Κηκάς Μόζτοσ: Να πξνέξρεηαη από λσπό θξέαο κόζρνπ κπνύηη ή ειηά
Α΄ πνηόηεηαο, λα είλαη θαζαξηζκέλν εληειώο από ην ιίπνο θαη ην νπνίν ζα
αιέζεηαη ζηελ θξεαηνκεραλή. Να πξνέξρεηαη από πγηή δώα θαη λα είλαη
άξηζηεο ζξεπηηθήο Αμίαο .
Τα δώα από ηα νπνία ζα πξνέξρεηαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζθαγεί ζε
ειεγρόκελα από ηελ Κηεληαηξηθή Υπεξεζία Σθαγεία, λα έρνπλ ππνζηεί
θξενζθνπηθό έιεγρν θαη λα έρνπλ ζθξαγηζηεί κε ηηο πξνβιεπόκελεο
ζθξαγίδεο θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ.
Κοηόποσια λφπά οιόθιερα: Να είλαη Α' πνηόηεηαο, πξνζθάηνπ
ζθαγήο θαη ηνπ ηύπνπ 65% ρσξίο εληόζζηα (ζπθσηάθηα, θαξδηά θ.ι.π.),
ιαηκό θαη ακάξα. Επίζεο, νη θηεξνύγεο λα είλαη θνκκέλεο. Να
πξνέξρνληαη από πγηή εγρώξηα θνηόπνπια θαη λα είλαη θαιήο ζξεπηηθήο
θαηάζηαζεο, λα είλαη αλέπαθα, θαζαξά ρσξίο θαλέλα μέλν ζώκα,
αθαζαξζία ή αίκα, ρσξίο νπνηαδήπνηε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο
αίκαηνο, ρσξίο εμέρνληα ζπαζκέλα θόθαια, ρσξίο ζνβαξνύο κώισπεο
θαη ρσξίο ίρλε πξνεγνύκελεο θαηάςπμεο. Να έρνπλ ζθαγεί ζε ζύγρξνλν
θαη ειεγρόκελν από ηελ Κηεληαηξηθή Υπεξεζία πηελνηξνθείν, ην νπνίν
δηαζέηεη θσδηθό έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ νπνίνπ ε
επσλπκία ζα αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Τν βάξνο ηνπο λα είλαη από 1400 γξ. έσο 1600 γξ. ην ηεκάρην, λα έρνπλ
ζπζθεπαζηεί θαη ζπληεξεζεί ππό πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη λα θέξνπλ επ'
απηώλ ην εηδηθό θαξηειάθη, όπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο.
Η εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο.
Οη πξνκεζεπηέο θξέαηνο θαη πνπιεξηθώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ
δηαγσληζκό εηδώλ θξενπσιείνπ νθείινπλ λα ηεξνύλ ηα εμήο:
Όια ηα πνπιεξηθά θαη θξέαηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία
εηζαγσγήο θαη ζθαγήο.
Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη επαθξηβώο ην κέξνο ηνπ δώνπ από ην νπνίν
πξνέξρεηαη ην θνκκάηη ή ν θηκάο.
Εμππαθνύεηαη όηη όια ηα θξέαηα θαη πνπιεξηθά είλαη ΝΩΠΑ, αξίζηεο
πνηόηεηαο, θαηεγνξίαο U2.
Η κεηαθνξά ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη από ηα πξνβιεπόκελα από ην Νόκν
απηνθίλεηα - ςπγεία, ηα νπνία ζα είλαη απόιπηα θαζαξά θαη ζα
απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά.
Τα έμνδα ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑCPV 15811100-7
Τν ςσκί ζα είλαη παξαζθεπαζκέλν από ζηηάξη ην νπνίν ζα έρεη ςεζεί ελ
εκέξα παξάδνζεο.
Κάζε θηιό ςσκηνύ ζα παξαδίδεηαη κε θαηάιιειε ζαθνύια θαη όρη ρύκα.
Τν ςσκί, ηα θνπινύξηα ηύπνπ Θεζ/θεο θαζώο θαη ην ςσκί ηνπ ηνζη ζα
πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη λα πιεξνύλ ηηο πγεηνλνκηθέο θαη
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα
Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ.
Τν ζηαθηδόςσκν, ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη λα πιεξνύλ
ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ηνπο όξνπο
ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ.
Οη πνζόηεηεο ζα θαζνξίδνληαη από ηηο παξαγγειίεο ησλ Υπεξεζηώλ θαη ε
παξάδνζή ηνπο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ

Υπεξεζηώλ.
Η κεηαθνξά ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη από ηα πξνβιεπόκελα από ην Νόκν
Απηνθίλεηα. Τα έμνδα ζπζθεπαζίαο
θαη κεηαθνξάο βαξύλνπλ ηνλ
Αλάδνρν.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ CPV 03221000-6
Όια ηα είδε νπσξνπσιείνπ πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη λα
πιεξνύλ ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη
ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ.
Να παξάγνληαη ζηελ Ειιάδα, λα είλαη α’ πνηόηεηαο θαη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο.
Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζύζηαζεο θαη
νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηήξσλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θώδηθα
ηξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα
θαηαλαισζνύλ.
Να είλαη όζν ην δπλαηόλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, απαιιαγκέλα από
δηδάληα θαη ηα ιαραληθά ρσξίο καξακέλα θύιια.
Σηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη όηη είλαη α’ πνηόηεηαο
θαζώο θαη ν ηόπνο παξαγσγήο ηνπο.
Οη πνζόηεηεο ζα θαζνξίδνληαη από ηηο παξαγγειίεο ησλ Υπεξεζηώλ θαη ε
παξάδνζή ηνπο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ
Υπεξεζηώλ.
Αίγην 14/03/2019
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