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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Υγειονομική Διάταξη Α1β/4841/1979 (ΦΕΚ 696/Β/21.8.79) «Περί ποιότητας των
εμφιαλωμένων νερών»
Προεδρικό Διάταγμα 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α/09.11.1983) «Όροι εκμεταλλεύσεως και
κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», σε συμμόρφωση με την Οδηγία
80/777/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 96/70/ΕΚ (ΦΕΚ 114/Β/12.02.1998.
Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, Άρθρα 9, 26 και 149, Γενικό
Χημείο του Κράτους, 1η Έκδοση, Αθήνα 2009.
Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.07.2001) «Ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ, όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26.04.2007).
Κανονισμός 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, L31/24/01.12.2002.
Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των
τροφίμων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρεχόμενο νερό στις φιάλες θα είναι φυσικό μεταλλικό νερό ή νερό πηγής χωρίς πρόσθετες
χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Θα περιέχεται σε διαφανείς, λείες φιάλες από πλαστικό υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, εγκεκριμένο
από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Οι θερμοψύκτες θα τροφοδοτούνται από επιστρεφόμενους περιέκτες – φιάλες όγκου ίσου με
18,9lt και δυνατότητα παροχής κρύου – ζεστού νερού.
Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Οι θερμοψύκτες και ειδικά ο κάδος τους θα συντηρούνται, θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται
υγειονομικά ανά τρίμηνο για τη διασφάλιση της ποιότητας υγιεινής του παρεχόμενου νερού. Η
συντήρηση και η απολύμανση θα γίνεται από τον Προμηθευτή χωρίς δαπάνη για τον Δήμο και θα
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο μετά το πέρας της εργασίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη και κάθε άλλη παροχή εν γένει για
την αποκατάσταση βλαβών και κάθε είδους φθορά των διατιθέμενων θερμοψυκτών χωρίς πρόσθετη
δαπάνη για τον Δήμο.
Οι περιέκτες – φιάλες και το εμφιαλωμένο σ’ αυτές νερό θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο
από τον προμηθευτή των αντίστοιχων θερμοψυκτών ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει χωρίς δαπάνες
για τον Δήμο την αποκομιδή, καθαρισμό, επιστροφή και ανακύκλωση των κενών περιεκτών - φιαλών.
Για λόγους υγιεινής απαγορεύεται ρητά:




Η αφαίρεση του πώματος των φιαλών. Οι φιάλες χωρίς πώμα ή με το πώμα να έχει υποστεί
επέμβαση, δεν θα γίνονται δεκτές από τον Δήμο και θα θεωρούνται ως καταστραφείσες.
Η έκθεση των φιαλών (γεμάτων ή κενών) στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και η αποθήκευσή τους
σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι φιάλες με αλλοιώσεις οφειλόμενες στις προαναφερθείσες συνθήκες,
δε θα γίνονται δεκτές από τον Δήμο και θα θεωρούνται ότι καταστράφηκαν.
Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε φιάλη θα φέρει στέρεα κολλημένη ταινία ή ανεξίτηλη επιγραφή στην οποία θα αναγράφονται
ευκρινώς:
1. Ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης εμφιαλώσεως και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του
εργοστασίου.
2. Η πηγή προέλευσης του νερού και ο τόπος εκμετάλλευσης της πηγής.
3. Επίσημη φυσική και χημική ανάλυση του νερού που θα στηρίζεται στο μέσον όρο των
αποτελεσμάτων των τεσσάρων εποχιακών εξετάσεων του προηγούμενου χρόνου, εγκεκριμένη
από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
4. Τυχόν εφαρμοζόμενη επεξεργασία καθαρισμού και απολύμανσης:
α. Τον διαχωρισμό ενώσεων σιδήρου, μαγγανίου και θείου, καθώς και αρσενικού από ορισμένα
φυσικά μεταλλικά νερά, μέσω κατεργασίας με αέρα εμπλουτισμένο με όζον και ότι η
κατεργασία αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιήσει τη σύσταση αυτού του νερού,
όσον αφορά τα φυσικά συστατικά του, στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του εφόσον:
I.
Η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 12 της οδηγίας 80/777 (Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.08.1980).
II.
Η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ειδικούς
ελέγχους.
β. Τον διαχωρισμό των ανεπιθύμητων συστατικών εκτός όσων αναφέρονται στο (α) και (β) της
παρ. 1, του αρ. 4 της Απόφασης Υ2/ΟΙΚ.329 (ΦΕΚ 114/Β/12.02.1998) και ότι η κατεργασία
αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιήσει τη σύσταση αυτή του νερού, όσον αφορά τα
φυσικά συστατικά στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του εφόσον:
I.
Η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 12 της οδηγίας 80/777 (Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.08.1980)
II.
Η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ειδικούς
ελέγχους .
5. Η ποσότητα (όγκος)
6. Η ημερομηνία εμφιάλωσης ή ο κωδικός αριθμός παραγωγής
7. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (μέρα/μήνας/χρόνος)
8. Υπόδειξη διατήρησης σε σκιερό και δροσερό μέρος (το πολύ θερμοκρασία έως 18οC).
Ειδικά ο περιέκτης (φιάλη) θα πρέπει να φέρει ευκρινώς:
1. Ένδειξη ότι είναι κατάλληλη για τρόφιμα
2. Το ειδικό σύμβολο που δηλώνει τον τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη (βλ.
Εικόνα 1)

EIKONA 1

Δ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να χορηγήσει στα γραφεία του Δήμου που
βρίσκονται στην οδό Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα, τις ποσότητες του εμφιαλωμένου
νερού και τους θερμοψύκτες σε χώρους που θα του υποδειχθούν από το Δήμο.
Στην κάθε συσκευασία υποχρεωτικά να αναγράφονται η ημερομηνία εμφιάλωσης και λήξης, η
χημική σύσταση του προϊόντος και η εγγύησή του.
Οι φιάλες με το νερό θα παραδίδονται αμέσως μετά την εμφιάλωση και κατόπιν παραγγελίας από
τον εκπρόσωπο που θα έχει ορίσει ο Δήμος.
Ρητά θα συμφωνηθεί ότι η χρήση των παραπάνω θερμοψυκτών μηχανημάτων θα γίνεται
αποκλειστικά στις άνω αναφερόμενες διευθύνσεις, αποκλειόμενης της μεταφοράς τους σε άλλο χώρο ή
παραχώρησής τους σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Προμηθευτή.
Οι θερμοψύκτες θα τοποθετούνται από τον Προμηθευτή χωρίς δαπάνη για τον Δήμο.
ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ





Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλει μαζί με την προσφορά του:
Πιστοποίηση τήρησης των ισχυόντων κανόνων Υγιεινής και της Ασφάλειας κατά την παραγωγή
και διάθεση του εμφιαλωμένου νερού.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών των προηγουμένων
δώδεκα (12) μηνών.
Τα αποτελέσματα από πιστοποιημένο εργαστήριο των Δοκιμών Συνολικής και Ειδικής
Μετανάστευσης της ουσίας στο τρόφιμο, που αποδεικνύουν ότι δεν υπερβαίνει τα
προσδιοριζόμενα από τον Κώδικα Ποτών και Τροφίμων μέγιστα όρια.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα, 27/05/2020
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Σ.

Σαλαμίνα, 27/05/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
Τοπογράφος – Μηχανικός (ΠΕ6)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

