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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 106/2014 µελέτη σας, σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συµµόρφωσης προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών: 
 

Γενικά στοιχεία Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 

α)Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, παντοπωλείου και αρτοπωλείου για το οικονοµικό έτος 2014 και 
συντάσσεται  για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται 
στους Παιδικούς Σταθµούς του ΝΠ∆∆ «Κέντρο µέριµνας και αλληλεγγύης 
∆ήµου Κοµοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό 
του ∆ήµου Κοµοτηνής. 
Τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την 
χρήση που προορίζονται. 

 

β)Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και το 149/2013 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς 
και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

 

γ)Ο ∆ήµος Κοµοτηνής έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 
κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 
διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 



Τεχνική Περιγραφή 

Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 
Περιγραφή και Καθαρό Βάρος 

Συσκευασίας 

 
Εµπορική 
Ονοµασία 

 

Α. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

Αα. Γάλα 

1. Το γάλα θα είναι πλήρες µε τουλάχιστον 3,5% 
λιπαρά, φρέσκο παστεριωµένο, σε χάρτινη συσκευασία 
έως δύο λίτρων. 
2. Η συσκευασία του θα πρέπει να  πληροί όλους τους 

όρους της προβλεπόµενης Εθνικής Νοµοθεσίας. 

3. Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται 

στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη από  µία (1) 

ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 

4. Η διάρκεια  της παστερίωσης που θα αναγράφεται 

στη φιάλη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριών 

ηµερών. 

5. Το βάρος κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ένα 

(1) λίτρο. 

6. Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία 

του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία 

παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, 

συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί 

ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 

. 
 

  

 
 
 
 



 

Αβ. Λοιπά Γαλακτοκοµικά Είδη Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 
Περιγραφή και Καθαρό Βάρος 

Συσκευασίας 

 
Εµπορική 
Ονοµασία 

 

2. Το τυρί φέτα µε ένδειξη προστατευµένης ονοµασίας 
προέλευσης, πρέπει να πληρεί τις απαραίτητες 
προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τον 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα ∆ 
2α). Όµοια και στη συσκευασία πρέπει να 
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
� «Φέτα» (FETA) 
� Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης 

(Π.Ο.Π.) 
� Τυρί 
� Επωνυµία και έδρα παραγωγού- 

συσκευαστηρίου 
� Βάρος περιεχοµένου 
� Ηµεροµηνία παραγωγής 
� « Στοιχεία ελέγχου»: 

1. Τα δύο πρώτα γράµµατα της ονοµασίας 
προέλευσης Φ.Ε. 
2. Αύξοντα αριθµός του µέσου συσκευασίας 
3. Ηµεροµηνία παραγωγής 

Να είναι συσκευασµένο σε δοχείο µεταλλικό έως 5 
κιλών καθαρού βάρους µε ψηφιακή ένδειξη από την 
εταιρεία παραγωγής. 

   

Το τυρί ηµίσκληρο Α’ ποιότητας από αγελαδινό γάλα. 
Να έχει µέγιστη υγρασία 45% και το λίπος 
υπολογισµένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40% τα 
οποία να αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. 
Επίσης να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών 

   

Το Στραγγιστό Γιαούρτι µε 10% λιπαρά θα  
παράγεται από 100% φρέσκο γάλα αγελάδας, 
ανθόγαλα, µαγιά γιαούρτης σε Πλαστικό κύπελλο 
αεροστεγώς κλεισµένο µε αλουµινόφυλλο, να διαθέτει 
πιστοποιητικό AGROCERT (προϊόν ολοκληρωµένης 
γεωργίας) καθώς και πιστοποιητικό από εγκεκριµένο 
Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων. 
 

   

 



 
Β. ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 
Περιγραφή 
Συσκευασίας Βα. Κρέατα Νωπά 

Το κρέας µοσχάρι έως 12 µηνών να είναι νωπό 
χωρίς οστά και να παραδίδεται σε συσκευασία κενού η 
οποία θα φέρει ετικέτα µε τις απαραίτητες ενδείξεις όπως 
προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την 
ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών, θα φέρει σφραγίδα προέλευσης και 
θα συνοδεύεται από τιµολόγιο στο οποίο θα αναγράφει τον 
αριθµό του ζώου και την ηµεροµηνία σφαγής του. Από τη 
συνολική παραδοτέα ποσότητα θα είναι από σπάλα και 
συγκεκριµένα χτένι και ψαχνό της σπάλας και από µπούτι 
και συγκεκριµένα, στρογγυλό, κοιλότο, βόειων νεαρών 
ζώων έως 11 µηνών. Το κρέας θα είναι απαλλαγµένο από 
περιτονίες και επιφανειακό λίπος. 

  

Τα κοτόπουλα να είναι νωπά, τύπου 65%, 
σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλια και πόδια 
κοµµένα στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια. Το καθαρό 
βάρος τους (Το οποίο καθορίζεται ως το βάρος που 
προκύπτει έπειτα από την προαναφερόµενη επεξεργασία 
και υπό αυτή την έννοια θα αναφέρεται ο όρος αυτός από 
εδώ και στο εξής για το συγκεκριµένο είδος) θα πρέπει να 
είναι από 1200gr έως 1500gr.  Τα κοτόπουλα να είναι Α΄ 
ποιότητας, να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες στη σύστασή 
τους, στο χρώµα τους, στην οσµή τους είτε ανωµαλίες 
λόγω κακών χειρισµών κατά τη σφαγή τους. Να είναι 
εύσαρκα, τρυφερά µε δέρµα µαλακό και λείο. Να έχουν 
περιθώριο τουλάχιστον τριών (3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία λήξης. 
Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει: α)να προέρχεται 
από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε υγειονοµική 
επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για 
σφαγή και εµπορία νωπού κρέατος, β)να έχει υποβληθεί 
σε υγειονοµική επιθεώρηση µετά την σφαγή και να µην 
έχει κριθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, γ)να 
φέρει σήµανση και πιστοποιητικό καταλληλότητας. 
Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήµανση, η 
επεξεργασία και η µεταφορά να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την 
ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών. 
Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντα και εγκεκριµένα εργοστάσια και εργαστήρια 
επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και 
έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές. 
 

  



 
Γ. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης Περιγραφή Συσκευασίας 

Τα οπωρολαχανικά όσον αφορά την ποικιλία, την οµοιογένεια, τη 
συσκευασία, την παρουσίαση, τη σήµανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, 
την ταξινόµηση, τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων και τη διακίνηση 
αυτών θα είναι σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική 
νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκοµµένα Α΄ ποιότητας. Το 
περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές και οµοιόµορφο ως 
προς την ποικιλία, µέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθµού 
ωρίµανσης, µε έντονα τα χρώµατά τους και χωρίς χτυπήµατα στην στιλπνή 
επιφάνειά τους. Συγκεκριµένα: 
� Να είναι κανονικού µεγέθους και εµφανίσεως, ανάλογα µε το είδος, την 
ποικιλία, την εποχή και τον τόπο παραγωγής. 
� Η ωριµότητά τους να είναι τέτοιου βαθµού ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσον αφορά το σχήµα, την 
υφή, τη γεύση και το άρωµα, σχετικά µε την ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν στις 
συνθήκες µεταφοράς και µεταχείρισης και να παραδίδονται σε άριστη 
κατάσταση. 
� Να µη φέρουν ελαττώµατα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως 
ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήµατα, σχισµές, ξένες ύλες 
κ.λ.π. 
� Να υπάρχει δυνατότητα προµήθειας όλων των ειδών φρούτων και 
λαχανικών σύµφωνα µε την εποχή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών 
των βρεφών και νηπίων των παιδικών και βρεφικών σταθµών. 

 

  



∆. ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 
Για όλα τα είδη παντοπωλείου απαιτείται η εναρµόνιση τους τους 
ισχύοντες  Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, 
τους σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
ιδιαίτερα σε σχέση µε την Παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, 
µεταφορά, καθώς και για την επισήµανση αυτών των προϊόντων. 
Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς 
αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από µικροοργανισµούς, έντοµα ή 
ακάρεα, γαιώδεις προσµίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύµητες οσµές, 
χρωµατισµούς και άλλα ανεπιθύµητα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά, συγκεκριµένα: 

 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 
λίτρω. Θα πρέπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο µε 
τέλειο άρωµα και γεύση, µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 1%. Θα 
παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων, 
στην οποία θα αναφέρονται η ονοµασία, η κατηγορία, το καθαρό 
βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθµός παρτίδας, η 
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, οι συνθήκες διατήρησης 
και το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς 
πιστοποίησης. 
 

  

Τα  αυγά  πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να πληρούν τις 
ισχύουσες διατάξεις της Ελλ. Νοµοθεσίας και τις διατάξεις της 
Ε.Ε. και να είναι µεσαίου βάρους από 53-63 γρ. 

 

  



Τα κατεψυγµένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και 
τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
Τα φασολάκια να είναι πλατιά, χαρακτηριστικό προϊόν, χωρίς 
κοτσάνια, µε ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώµα, 
απαλλαγµένο από χώµα, κατεψυγµένο χωρίς ξένες οσµές, 
απαλλαγµένο από ξένα σώµατα ή υπολείµµατα εντόµων, µε 
απουσία φυτοφαρµάκων. Το µέγεθος να είναι µεγαλύτερο των 
τεσσάρων εκατοστών. 
Ο αρακάς να είναι µέτριος, χαρακτηριστικό προϊόν, µε ανοιχτό 
χαρακτηριστικό πράσινο χρώµα, απαλλαγµένο από χώµα, 
κατεψυγµένο χωρίς ξένες οσµές, απαλλαγµένο από ξένα σώµατα 
ή υπολείµµατα εντόµων, µε σταθερή διάµετρο, µε ποσοστό 
άµορφων σπόρων χαµηλότερο του 15%. 
Όλα τα κατεψυγµένα να είναι σε αεροστεγή, άρτια, χωρίς διακοπή 
στη ραφή συσκευασία, έως 1.000 γρ. και να είναι Ευρωπαϊκής 
προέλευσης, η ηµεροµηνία παραγωγής µε την παράδοση στο 
νοµικό πρόσωπο να µη υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες. 

  

 
 

Ο τραχανάς θα είναι γλυκός από σιµιγδάλι, 
γάλα και αυγά σε συσκευασία 500 γρ 

Τα ζυµαρικά θα πρέπει να παραδίδονται 
συσκευασµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 
καθαρού βάρους 500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, 
από 100% σιµιγδάλι σκληρού σίτου, µε ένδειξη στη 
συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς 
πιστοποίησης. 
 

   



Τα  όσπρια  τυποποιηµένα, παραγωγής  τρέχοντος  
έτους, απαλλαγµένα  από  ξένα  σώµατα, µε  
καρπούς  υγιείς, ξηρούς  και  οµοιογενείς και να 
διαθέτουν πιστοποιητικό  AGROCERT (προϊόν 
ολοκληρωµένης γεωργίας) καθώς και 
πιστοποιητικό από εγκεκριµένο Οργανισµό 
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

   



Τα δύο είδη ρυζιού, θα είναι φυσικά προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, 
φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώµατος, µε 
οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα 
σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές 
ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της 
ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 
και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 
Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις 
προβλεπόµενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει 
απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 
 

   

Τα Μπαχαρικά. Η ρίγανη τριµµένη (καθαρή) 
συσκευασία 50γρ. Όλα τα καρυκεύµατα (ρίγανη, 
πιπέρι, δυόσµος, κύµινο) να είναι σε αεροστεγή 
συσκευασία, Α ποιότητας. 

   



5. Προϊόντα ∆ηµητριακών 
α Τα δηµητριακά σε συσκευασία εώς 500γρ. ανά 
τεµάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασµένα σε 
εγκεκριµένη για τρόφιµα συσκευασία µε ηµεροµηνία 
λήξης κατανάλωσης. 
 

   β)  Τα µπισκότα µε ηµεροµηνία λήξεως 
παρασκευασµένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη 
άλλης λιπαρής ύλης, µε αβλαβείς αρωµατικές 
ουσίες, επιτρέπεται η τεχνική χρώση µε τις 
επιτρεπόµενες φυσικές χρωστικές (παρ. 5 
άρθ.131 του Κ.Τ.Π.) επίσης εφαρµόζονται οι όροι 
του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π.. 

   



  
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να 

είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιοµηχανικώς 
καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική 
ουσία. Αλεύρι που να µην είναι υγροποιηµένο ή 
σβολιασµένο και να µην έχει καµιά µυρωδιά. Να 
παραδίδεται συσκευασµένο σε αεροστεγείς 
συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές 
πρώτες ύλες, µε ένδειξη στη συσκευασία της 
ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και 
του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από 
τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 

Η µαργαρίνη, θα πρέπει να είναι 100% 
φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, εµπλουτισµένο µε 
βιταµίνες Α και D, κατάλληλο για άλειµµα και για την 
Παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε 
συσκευασία 1.000 γρ., εγκεκριµένη για διατήρηση 
τροφίµων, µε ένδειξη στη συσκευασία της 
ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και 
του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από 
τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 

Η µαρµελάδα (βερίκοκο ή άλλου 
φρούτου), να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 45% σε 
φρούτο και να είναι σε γυάλινη ή πλαστική 
συσκευασία 450γρ. Επί της συσκευασίας να 
αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.  

Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να 
είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγµένη από ξένες ύλες, 
σε συσκευασία 1.000 γρ, µε ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς 
σήµατος ζάχαρης. 

Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό,  
θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, 
αναλλοίωτο µε περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 
95%. Να µην περιέχει ξένες ύλες, να µην εµφανίζει 
οποιαδήποτε οσµή και να µην περιέχει πρόσθετες 
χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε 
συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριµένης για 
τρόφιµα, καθ. Βάρους 500 γρ, µε ηµεροµηνία λήξης 
κατανάλωσης. 

Ξύδι-Χυµός λεµονιού. Το ξύδι να 
προέρχεται από σταφύλι και να µην είναι 
αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει αλκοόλη), 
βάρους 400 γρ. Για το χυµό λεµονιού, στη 
συσκευασία να αναγράφεται η φράση «Άρτυµα 
λεµονιού» και το βάρος να είναι 350γρ. 
   
  Το Ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να 
µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει 
αλκοόλη). 
  Το Κόρν φλάουρ . Άµυλο αραβοσίτου σε 
χάρτινη συσκευασία .  

Τα ντοµατάκια κονκασέ θα πρέπει να είναι 
αποφλοιωµένα, συσκευασµένα σε κουτί εγκεκριµένο 

   



για τρόφιµα, καθ. Βάρους 400 γρ., µε ένδειξη 
ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

Οι φυσικοί χυµοί συσκευασίας 1 λίτρου, θα 
πρέπει να είναι σε συσκευασία tetra Pak και tetra 
Brik, χωρίς προσθήκης συντηρητικών, µε ένδειξη 
ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης. 

Η πραλίνα φουντουκιού θα πρέπει να είναι 
εξαιρετικής ποιότητας πραλίνα µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο σε 
συσκευασία 1.000 γρ., χωρίς συντηρητικά. 

 Το ψωµί για τοστ θα πρέπει να είναι από 
σταρένιο ψωµί µε προζύµι, χωρίς συντηρητικά, 
διπλής συσκευασίας των 1.000 γρ. 

    
 



Ε. ΆΡΤΟΣ Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 
Περιγραφή 
Συσκευασίας 

Καθαρό Βάρος Κάθε 
Προϊόντος/Συσκευασία 

Ο άρτος θα είναι χωριάτικου τύπου, σε φρατζόλες 350 γρ., µε τα 
χαρακτηριστικά του κλασικού άρτου, παρασκευασµένος µε υλικά αρίστης 
ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από µικροοργανισµούς, 
έντοµα ή ακάρεα, γαιώδεις προσµίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύµητες οσµές, 
χρωµατισµούς και άλλα ανεπιθύµητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Σε 
καµία περίπτωση δεν γίνεται δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές από το 
βάρος, συσκευασίες µε ρύπους, παρασκευή µε µειωµένα άλευρα, προσθήκη 
χρωστικών ή διογκωτικών υλών, ανωµαλίες φλόγωσης-χρωµατισµού και 
αυξηµένη υγρασία και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία φρέσκο. Για τον άρτο, 
σε σχέση µε την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, καθώς 
και για την επισήµανση αυτού, απαιτείται η εναρµόνιση στους ισχύοντες 
Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις 
και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

Τα κουλούρια θα είναι παρασκευασµένα µε υλικά αρίστης 
ποιότητας και θα παραδίνονται στην Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να 
περιέχουν χρωστικές και το βάρος του θα είναι 70 γρ. 

 

   

 
 

 Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 

Επισηµαίνεται πως για όλα τα τρόφιµα φυτικής προέλευσης το χρονικό 
διάστηµα από την παραγωγή µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης δεν πρέπει να 
ξεπερνά το ¼ της χρονικής διάρκειας ζωής τους (εκτός από τα κατεψυγµένα 
που προσδιορίζεται ειδικά από την τεχνική περιγραφή υποοµάδα ∆β). 

 

 



Ειδικοί όροι Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 
Υπεύθυνη ∆ήλωση 
όπου απαιτείται 

(ναι/όχι) 

Άρθρο 1 
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται µε αναλυτικό φύλλο 
συµµόρφωσης (µε ποινή αποκλεισµού). Προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλείσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική 
περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όµοια, προσφορές που 
παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση µε στοιχεία που 
ζητούνται από το αναλυτικό φύλλο συµµόρφωση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

  

Άρθρο 2 
Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα 

αναφέρεται ότι η τιµή της προσφοράς περιλαµβάνει τη µεταφορά και την 

παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Βρεφονηπιακών 

Σταθµών του ΚΕΜΕΑ µετά από συνεννόηση µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες 

 

  

Άρθρο 3 
Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα 

αναφέρεται ότι θα προσκοµίσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή 

στοιχεία του ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 

ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών 

διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 

προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει 

απαραίτητο ο ∆ήµος και το Ν.Π. 

  

 
 



 

Ειδικοί όροι Αναλυτική περιγραφή σχετικής συµµόρφωσης 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
όπου απαιτείται 

(ναι/όχι) 

Άρθρο 4 
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που 
αναφέρονται στην προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας 
διακήρυξης (ενδεικτικό προϋπολογισµό και τεχνική περιγραφή). 

  

Άρθρο 5 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την 
Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή για 
αντικατάσταση η οποία θα πραγµατοποιείται εντός της ίδιας µέρας, σε 
περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 
ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος ο ∆ήµος και τα νοµικά πρόσωπα θα 
προβαίνουν σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 

  

Άρθρο 6 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει προς έλεγχο τα 
προσφερόµενα δείγµατα, εφόσον ζητηθούν να προσκοµιστούν από 
τους διαγωνιζόµενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
προδιαγραφών των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη 
του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον προµηθευτή. 

  

Άρθρο 7 
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο 
υπάλληλο του ΚΕΜΕΑ και του ∆ήµου Κοµοτηνής  

  

 

Ο Προσφέρων  

(Σφραγίδα, Υπογραφή)



 


