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ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της σύμβασης)

Η  παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, περιλαμβάνει τους όρους βάσει των οποίων θα εκτε-

λεστεί η "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"  για το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστίαγια την κάλυψη μέρους των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία.

ΑΡΘΡΟ 2ο ( Τρόπος προμήθειας )

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό. Η δημοπρασία θα γίνει με κριτήριο

κατακύρωσης την τελικά χαμηλότερη τιμή.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

1/ της με αριθμό 11389 / 93 Υπ. Απόφασης «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.»

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύει σήμερα.

2/ του Ν. 2286/95 « Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » &

3/ του Ν 3463/06 Δ.Κ.Κ.

4/Υγειονομική Διάταξη αριθμ.Υ1γ/ΓΠ.οικ 73828/18.06(ΦΕΚ 1183/31.08.06 τ.Β')

6/ του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) 

που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄18)

ΑΡΘΡΟ 3ο ( Εγγυήσεις )

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με τον Φ.Π.Α.

επί της συνολικής δαπάνης των προϋπολογισθέντων ειδών για τα οποία κατατίθεται προσφορά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 10% επί του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας

χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών 

σύμφωνα με την νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 4ο  ( Χρόνος εγγύησης )

Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής, ορί-

ζεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ανά είδος τροφίμου.

ΑΡΘΡΟ 5ο ( Χρόνος Παράδοσης )

Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών σίτισης που προορίζονται για τα σχολεία θα γίνεται καθημερινά 

μεταξύ των ωρών 8 π.μ. - 9 π.μ.  Για τα υπόλοιπα τρόφιμα ανάλογα με τις ανάγκες  κάθε δομής.

και κατόπιν εντολής της του αρμοδίου οργάνου .

Το Νομικό Πρόσωπο Ευνεστία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και 

ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που δέχεται την παραγγελία, να εφοδιάσει

το Νομικό Πρόσωπο, με την παραγγελθείσα ποσότητα των αντίστοιχων ειδών.

ΑΡΘΡΟ 6ο ( Έξοδα μεταφοράς )

Τα έξοδα μεταφοράς σε σημείο που θα υποδεικνύεται με την παραγγελία των τροφίμων, βαρύνουν τον 

εκάστοτε ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

1 Κρέας Χοιρινό 

Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα με την παροχή 

από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που επιβεβαιώνουν την προέλευσή του .

∙∙ Το νωπό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από ζώο υγιές, θα πρέπει να έχει υποστεί τον προβλεπό-

μενο από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό έλεγχο και έχει κριθεί κατάλληλο για κατανάλωση.

∙∙ Θα πρέπει να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω.

∙∙ Θα πρέπει η συντήρηση και η διακίνησή του να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του HACCP και

τις οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. περί μεταφοράς τροφίμων.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων ή προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"  για 

το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία



ΟΜΑΔΑ 2 : ΕΙΔΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όσπρια και ρύζι

∙∙ Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α΄ποιότητας .

∙∙ Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες των 1.000 γραμμαρίων.

∙∙ Θα προτιμηθούν τα όσπρια - ρύζι βιολογικής προέλευσης που παράγονται από παραγωγούς που φέρουν

τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Ζυμαρικά

∙∙ Να είναι παρασκευασμενά από 100% σκληρό σιμιγδάλι σίτου.

∙∙ Ο χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα.

∙∙ Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο

τόπος παρασκευής.

Μαρμελάδες 

∙∙ Η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα από 100% ελληνικά φρούτα και χυμούς και αυτό να αναφέρεται

 ρητώς στη συσκευασία.

∙∙ Να περιέχει χυμούς και κομμάτια φρούτων και όχι χρωστικές ουσίες.

∙∙ Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο

τόπος παρασκευής στην ετικέτα συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι σε πλαστικό δοχείο των 500 γραμμ.

κατάλληλο για τρόφιμα.

Αλεύρι

∙∙ Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.

∙∙ Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία των 1.000 γραμμαρίων.

ΟΜΑΔΑ 3 : ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Γάλα αγελάδος πλήρες

∙∙ Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα από 100% ελληνικό γάλα.

∙∙ Η συσκευασία να είναι αεροστεγής να πληροί τους όρους υγιεινής, που καθορίζονται από τον κώδικα

 τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της Ε.Ε. . 

∙∙ Να  αναγράφονται οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.

∙∙ Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμο-

ποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.

∙∙ Οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 2/46 Ε.Ε.

ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  

Για όλα τα είδη της ομάδας

∙∙ Όλα τα είδη να είναι παρασκευασμένα από φρέσκα ελληνικά υλικά και να έχουν ψηθεί αυθημερόν.

∙∙ Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινα κουτιά ή σακούλες και σε

συσκευασία των 500 γραμμαρίων.

ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ 

Ελαιόλαδο 

∙∙ Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία "έξτρα παρθένο ελαιόλαδο"

∙∙ Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.

∙∙ Να είναι οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0,1.

∙∙ Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην Ελλάδα, που να διασφα-

λίζουν ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP.

∙∙ Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος.

ΟΜΑΔΑ 6 : ΕΤΟΙΜΟ ΓΕΥΜΑ (τυποποιημένο-συσκευασμένο με ημερομηνία παραγωγής & λήξης)

Σε εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π./οικ81025/27.08.2013 (Φ.Ε.Κ. 2135/Β/29.08.2013)

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ως προς την καταλληλότητα της συσκευασίας

του έτοιμου προϊόντος από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διανομή των γευμάτων, θα πρέπει να

διαθέτουν επαρκείς ψυκτικούς θαλάμους και να είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια της αρμόδιας

Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας που υπάγεται.



Απαιτείται η γνωστοποίηση (επωνυμία - έδρα) της παρασκευάστριας εταιρείας των τυποποιημένων

Θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν τα ακόλουθα νομιμοποιητικά - συμπληρωματικά έγγραφα που 

αφορούν την μονάδα παρασκευής - συσκευασίας :

1. Άδεια λειτουργίας μονάδας υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 15523 (ή με τις όποιες

τροποποιήσεις - βελτιώσεις της) όπως ισχύει.

2. Άδεια τεχνικού ενδιαφέροντος.

3. Άδεια διάθεσης λυμάτων.

4. Πιστοποιητικό ISO 22000 σε ισχύ.

Τα έτοιμα γεύματα αποτελούνται από τις εξής δύο επιλογές με αναλογία και σειρά που θα καθορίζεται

από την αναθέτουσα αρχή.

Α. Σάντουϊτς με τις παρακάτω προδιαγραφές :

∙∙ Θα πρέπει να είναι από ψωμί λευκό και εσωτερικά να περιέχει κίτρινο τυρί και βραστή γαλοπούλα.

∙∙ Θα πρέπει το συνολικό βάρος του σάντουϊτς να είναι 150 γραμμάρια, κατανεμημένο ως εξής:

∙∙ 100 γραμμάρια αρτοσκεύασμα και 50 γραμμάρια αθροιστικά οι φέτες του τυριού και της γαλοπούλας.

..

..

..

∙∙ Να μην υπάρχουν στα σάντουϊτς μαγιονέζα ή βούτυρο.

Β. Πίτσα συνολικού βάρους 150 γραμμαρίων, με τις παρακάτω προδιαγραφές :

..

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

      Η προμήθεια απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία και τα

προμηθευόμενα είδη θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία

Tα προσφερόμενα υλικά θα πληρούν τους όρους της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές.

27.01.2014

γευμάτων. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο παρασκευαστής, απαιτείται θεωρημένη υπεύθυνη 

δήλωση του Νόμιμου εκπρόσωπου της παρασκευάστριας εταιρείας, για την κάλυψη των απαιτήσεων της 

συγκεκριμένης μελέτης και διακήρυξης, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης σε 

περίπτωση που ο προσφέρων, αναδειχθεί σε ανάδοχο της συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων. 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε./B' Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./ΣΤ'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ζώτος Δημήτριος Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Χρυσούπολη  Ο συντάξας

Για την βάση τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, αυγό, γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα. Απαγορεύεται η 

χρήση ενισχυτικών γεύσης όπως το γλουταμινικό μονο-νάτριο. Για την γέμιση τα επιτρεπόμενα προϊόντα 

είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι. Δεν επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και 

αλλαντικών.

Για το μεν τυρί συστήνονται τυριά πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα ή μαλακά, παραδοσιακά και Ελληνικά 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Εξαιρούνται τα ανακατεργασμένα τυριά ή τηγμένα τυριά και 

ανακατεργασμένα τυριά με αλειφώδη υφή.                                                                                                                                               

Επιτρέπεται η χρήση όλων των τύπων ψωμιού, ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό όπως ψωμάκι 

ατομικό, ψωμί για τοστ, μπαγκέτα, ελληνική πίτα, αραβική πίτα, σησαμένιο κουλούρι. Συστήνεται το ψωμί 

ολικής άλεσης. Δεν επιτρέπεται το μπριός, το κρουασάν ή το πιροσκί. η ελληνική πίτα δεν πρέπει να περιέχει 

γλυκουρονικό νάτριο.

Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων αλλαντικών, εκτός από βραστή γαλοπούλα με τις εξής προδιαγραφές :             

α) κορεσμένα λιπαρά έως 1% και β) νάτριο έως 1%.

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 


