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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
 

Ηράκλειο  16 / 04/2013 
 

 
 
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών  Τροφίµων  για τους  άπορους  δηµότες του ∆ήµου 
Ηρακλείου και διαφόρων υλικών άµεσης ανάλωσης (είδη κυλικείου ΚΑΠΗ). 
 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 
 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ 
 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  
 
7) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 
 
Συντάσσοµε   τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια   Τροφίµων  για 
τους  άπορους  δηµότες του ∆ήµου Ηρακλείου και υλικών άµεσης ανάλωσης 
(είδη κυλικείου ΚΑΠΗ). υλικών άµεσης ανάλωσης (είδη κυλικείου ΚΑΠΗ)  ως 
εξής: 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Κοτόπουλ

α  Τεµ  
Άριστης ποιότητας  κοτόπουλα νωπά  Ελληνικής προέλευσης βάρους περίπου 2  
κιλών  

Ρύζι  Κιλά  
Άριστης ποιότητας  ρύζι ελληνικής προέλευσης τύπου γλασέ  σε συσκευασία  
βάρους  1 κιλού .  

Όσπρια  Κιλά  Αρίστης ποιότητας όσπρια  Φασόλια ή φακές  σε συσκευασία βάρους 1 κιλού . 

Τσάι Πακ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 25 ή 30gr. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους.  

Χαµόµηλο πακ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 25 ή 30 gr. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους.  

Φασκόµηλο πακ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 40 ή 50 gr. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους.  

Ζάχαρη 1 
kgr πακ. 

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. 
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Ζαχαρίνη κουτί 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε συσκευασία των 300 ταµπλετών. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µηνών  εκτός ψυγείου. 

Φίλτρα για 
καφέ  πακ. 

Σε αεροστεγή συσκευασία των 80 τεµαχίων, µεγέθους 1X4. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Γάλα  κουτί 

Εβαπορέ ελαφρύ και πλήρης άριστης ποιότητας γάλα, µερικώς αποβουτυρωµένο 
που αραιώνεται ένα(1) µέρος γάλατος µε 1,4 µέρη νερού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Φρυγανιές πακ. 

Άριστης ποιότητας, από σίκαλη, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική 
αεροστεγή συσκευασία, τριών (3) πακέτων των 90 gr το καθένα. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης. 

Αναψυκτικό
, µη 
ανθρακούχο
, τύπου 
πορτοκαλάδ
ας 1,5lt 

Μπουκά
λι 
πλαστ. 

Μη ανθρακούχο, άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε πλαστικό µπουκάλι, 
χωρητικότητας 1,5 λίτρων. Εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση και η 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 
µηνών εκτός ψυγείου. 
 

Αναψυκτικό
, τύπου 
γκαζόζας 
1,5lt 

Μπουκά
λι 
πλαστ. 

Άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε πλαστικό µπουκάλι χωρητικότητας 1,5 
λίτρων. Εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 
 

Καφές 
φίλτρου πακ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 
1000 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
Αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 

Καφές 
ελληνικός πακ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 
1000 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Κακάο πακ. 

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

Φιάλες 
Νερού 10 
Λίτρων 

τεµ. 

Επιτραπέζιο, φυσικό, άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε ειδική συσκευασία, 
σφραγισµένο σε πλαστικές φιάλες βάρους 10 λίτρων µιας χρήσεως. Εξωτερικά να 
αναγράφεται η χηµική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το υπουργείο, η 
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 
 

Κανέλα 
τριµµένη 
25gr Φακ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους των 25 gr. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
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Αλεύρι για 
όλες τις 
χρήσεις 
1kgr Πακέτα 

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 6 µηνών εκτός 
ψυγείου. 

Μπέικιν 
Πάουντερ 
(πακ. 2 
τεµαχίων) Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία 2 τεµαχίων. Εξωτερικά της 
οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Βανίλια 
5Χ1,5 gr Τεµ. 

Άριστης ποιότητας σε συσκευασία των 5 τεµαχίων του 1,5 gr, κατάλληλο για 
τρόφιµα και είδη ζαχαροπλαστικής. Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 

Αλάτι ψιλό 
750 gr Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, επιτραπέζιο και µαγειρικής, να 
ρέει, χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα των 
αλυκών. Να µην σκληραίνει το νερό στο µαγείρεµα, να µη θολώνει το νερό και 
να µην είναι εξευγενισµένο σε κενό αέρος. Συσκευασµένο σε τυποποιηµένη 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 750 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.   
 

Μαργαρίνη 
250 gr Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης. 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. 

Σουσάµι 
άψητο 
250gr Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 250 gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η  ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Σόδα 
Μαγειρική 
350gr Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 350 gr. για µαγειρική χρήση. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Αµµωνία 30 
gr Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 30 gr για µαγειρική χρήση. Εξωτερικά της 
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Λάδι 2 
λίτρων  Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, εξαιρετικό, παρθένο, τυποποιηµένο και σφραγισµένο, βάρους 
2 λίτρων, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. 
Αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. 
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Αυγά 
(καρτέλα 6 
τεµαχίων) Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, 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. 

Γαρύφαλλο 
σε σκόνη 
15gr Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 15 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά σε αυτή να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Ποτήρια 
πλαστικά 
µικρά (50 
τµχ) Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 βαθµούς Κελσίου. Σε 
κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 
τεµαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 

Ποτήρια 
πλαστικά 
µεγάλα (50 
τµχ) Τεµ. 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 βαθµούς Κελσίου. Σε 
κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 
τεµαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 

 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

                                                                                                                                             α/α  
 


