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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται µε σκοπό το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την 

εφαρμογή ενός συστήματος ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας τροφίμων που αποσκοπεί στη 

βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής γευμάτων που διατίθενται από τα μαγειρεία 

των Παιδικών Σταθμών και γενικότερα της λειτουργίας των μαγειρείων, με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων και τη διασφάλιση της υγείας των νηπίων-βρεφών, με την 

ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των κινδύνων από την κατανάλωση των προϊόντων, αλλά συγχρόνως 

και την εναρμόνιση των εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους σύμφωνα με τη κείμενη 

Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5 και 6 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 

Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/ ΦΕΚ 3758/2017 τ. Β), οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που 

παρασκευάζουν και διαθέτουν γεύμα, οφείλουν να θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν 

διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP (άρθρο 5 και 6 της υπουργικής απόφασης 47829/2017/ΦΕΚ 

2161/τ. Β’). 

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής 

Υγιεινής Πρακτικής εφαρμόζοντας και διατηρώντας πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών 

HACCP. 

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, κατατάσσονται σε τρία επίπεδα κινδύνου ανάλογα με 

τη φύση των διεργασιών, το μέγεθος αυτών και την κατηγορία πληθυσμού, με την απαιτούμενη 

ευελιξία όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καν. 852/2004, εφαρμόζοντας αντίστοιχα τις αρχές του 

HACCP. Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι Παιδικοί 

Σταθμοί κατατάσσονται στο Επίπεδο ΙΙΙ δηλαδή επίπεδο υψηλού κινδύνου ως ειδικές ομάδες. 

 

Δομή και Μεθοδολογία 

 1.    Σύνταξη εγχειριδίου ISO 22000:2018, διαδικασιών, οδηγιών, μελέτης HACCP για κάθε 

σταθμό και δημιουργία ομάδας διαχείρισης του προτύπου HACCP 

2.     Σχεδιασμός και αξιολόγηση των κινδύνων, προσδιορισμός των σημείων ελέγχου και των 

κρίσιμων σημείων ελέγχου, σύνταξη εντύπων τεκμηρίωσης εφαρμογής της μελέτης 

3.     Εγκατάσταση συστήματος Ασφάλειας με ανάλογη εκπαίδευση προσωπικού 

4.     Εσωτερική επιθεώρηση για τον σωστό έλεγχο εφαρμογής πριν την πιστοποίηση 

   

Όλοι οι οργανισμοί / επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τρόφιμα και ποτά υποχρεούνται να 

τηρούν σύστημα HACCP καθώς και τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης, σύμφωνα µε το άρθρο 5 του 

Κανονισμού ΕΚ 852/2004 ανάλογα µε τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης. 

 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
μονάδος  

Συνολική 
τιμή 

1 

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή 

συστήματος ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων 

για τους Παιδικούς Σταθμούς 

Υπηρεσίες 12 1.650,00 19.800,00 

 Σύνολο 19.800,00 

 Φ.Π.Α. 24% 4.752,00 

 Γενικό Σύνολο 24.552,00 

 

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται με φυσική παρουσία του αναδόχου στις εγκαταστάσεις 

των Παιδικών Σταθμών. 

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έξι μηνών. 



Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υπηρεσιών που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 7/10/2020 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  
 

 
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

  Χανιά, 7/10/2020 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  

ΑΓΩΓΗΣ 
 
 
 

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
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