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ΜΕΛΕΤΗ/ 91-2016
Προμήθειας Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου,
Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς ,
τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ.:
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 34,284,95 - ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 29,025,53
Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:53.000 - ΑΝΕΥ ΦΠΑ.:46,330,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α
75.356,41

87.284.95

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού
Ταχ. Διεύθυνση:
Ν.Πλαστήρα 19
Τ.Κ 25100
Τηλ. : 26910 26136
FAX: 26910 21320
e-mail: pronoia@aigialeia.gov.gr
Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών Οπωροπωλείου,
Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους
παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της
Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου
Αιγιαλείας για το έτος 2017
ΜΕΛΕΤΗ/ 91-2016
H μελέτη αυτή αφορά την ετήσια προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και λοιπών
ειδών που πρέπει να διενεργήσει ο Δήμος Αιγιαλείας για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου και του Νομικού Προσώπου για το 2017.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 87,284,95 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
Το οικονομικό έτος 2017, για το Δήμο Αιγιαλείας, η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του 2017 (ΚΑΕ 15-6481.001) με τη δέσμευση του ποσού των 34,284,95 € για τη Παροχή
Συσσιτίων σε άπορους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα
αγάπης.
Το οικονομικό έτος 2017, για το Νομικό Πρόσωπο, η δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του 2017,για τα ΚΑΠΗ (ΚΑΕ10-6481,006) με τη δέσμευση του ποσού των
3,500 € και για τους παιδικούς σταθμούς (ΚΑΕ 10-6481.005) με τη δέσμευση του ποσού
των 49,500 ευρώ.
Η Προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού και το κριτήριο αξιολόγησης που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών
Τα ανωτέρω αναλυτικά περιγράφονται ως κάτωθι:
ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15800000-6
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη αναγκών
του Δήμου μας και του Νομικού Προσώπου για το έτος 2017.
Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή αναφορικά με τα γεύματα αγάπης ανέρχεται στο
ποσό των 4,545,45 € χωρίς το ΦΠΑ και συνολικής αξίας 5,136,36€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Ποσότητα: 3,526 τεμάχια.
Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή αναφορικά με τα τρόφιμα παντοπωλείου για
τους παιδικούς σταθμούς ανέρχεται στο ποσό των 11,108,38 € χωρίς το ΦΠΑ και συνολικής

αξίας 12,898,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ποσότητα: 7,034 τεμάχια και 566 κιλά.
Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή αναφορικά με τα τρόφιμα παντοπωλείου για τα
ΚΑΠΗ ανέρχεται στο ποσό των 1,394,60 € χωρίς το ΦΠΑ και συνολικής αξίας 1,701,91€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ποσότητα: 1,749 τεμάχια.
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στο πίνακα προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα είναι
σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε
ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Κοτόπουλο νωπό)CPV 15112100-7
Η παρούσα Μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών πτηνοτροφείου για την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου μας για τα γεύματα αγάπης και του Νομικού Προσώπου για τους
παιδικούς σταθμούς για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή για τον Δήμο ανέρχεται στο ποσό των
3,710,08€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 13% η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
4,192,39€. Ποσότητα :1088 κιλά
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή για το Νομικό Πρόσωπο ανέρχεται στο ποσό
των 3,979,47€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 13% η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 4,496,80€. Ποσότητα :1167 κιλά
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα
είναι σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, με βάση τις ανώτερες τιμές αυτών
των ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα .
ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV 15811100-7
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις σχολικές μονάδες του
Δήμου και τους Παιδικούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
ανέρχεται στο ποσό των 11,443,42 € χωρίς ΦΠΑ και 14,189,84 € με ΦΠΑ 24%. Ποσότητα :
17,616 τεμάχια.
Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου με
σταφιδόψωμο και τυρόπιτες ανέρχεται στο ποσό των 13,510 € χωρίς ΦΠΑ και 16,752,40€
με ΦΠΑ 24%. Ποσότητα : 21.000 τεμάχια.
Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου με είδη
αρτοποιείου ανέρχεται στο ποσό των 6,184,10 € χωρίς ΦΠΑ και 7,002,45€ με ΦΠΑ 13%.
Ποσότητα : 615 τεμάχια και 3.700 κιλά.
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα
είναι σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοιχτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑ CPV 15511000-3
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
Αιγιαλείας και του Νομικού Προσώπου για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 7,260€ για τον Δήμο
χωρίς ΦΠΑ και 8203,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Ποσότητα : 11000 τεμάχια.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή για το Νομικό Πρόσωπο ανέρχεται στο ποσό
των 600€ για τον Δήμο χωρίς ΦΠΑ και 678,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
Ποσότητα : 600 τεμάχια.
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα είναι
σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοιχτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 03221000-6
Η Παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για την κάλυψη
αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 7,698,70€ χωρίς το
ΦΠΑ και 8,699,53€ με ΦΠΑ 13%. Ποσότητα : 1,653τεμάχια και 5,385 κιλά
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στο πίνακα προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα είναι
σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, με βάση τις ανώτερες τιμές αυτών
των ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CPV 15411110-6
Η Παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια ελαιόλαδου για την κάλυψη των αναγκών
του Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 2,938
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Ποσότητα : 450 λίτρα
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα
είναι σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, με βάση τις ανώτερες τιμές αυτών
των ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ CPV 03311000-2
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια νωπών ψαριών για την κάλυψη αναγκών
του Ν.Π.Π.Δ για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 7.02408€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Ποσότητα: 420 κιλά.
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα
είναι σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, με βάση τις ανώτερες τιμές αυτών
των ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15111200-1
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την κάλυψη των
αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 5.100€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 13% η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.763€.
Ποσότητα : 600 κιλά
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα
είναι σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, με βάση τις ανώτερες τιμές αυτών
των ειδών που ανακοινώνονται κάθε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV 15982000-5
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια αναψυκτικών για την κάλυψη των
αναγκών του ΚΑΠΗ για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισμός για τη προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 1.797.54€ με ΦΠΑ.
Ποσότητα : 988 τεμάχια.
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα
είναι σύμφωνα με τον καθένα από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοιχτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.
Αίγιο 27/01/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κούρτη Αμαλία

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Καΐτσας Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού
Ταχ. Διεύθυνση:
Ν.Πλαστήρα 19
Τ.Κ 25100
Τηλ. : 26910 26136
FAX: 26910 21320
e-mail: pronoia@aigialeia.gov.gr
Προμήθειας Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών oπωροπωλείου,
Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για
τους παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους
μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα
αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
H μελέτη αυτή αφορά την ετήσια προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και λοιπών
ειδών που πρέπει να διενεργήσει ο Δήμος Αιγιαλείας για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου και του Νομικού Προσώπου για το έτος 2017.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 87.284,95 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017, για το Δήμο Αιγιαλείας, η
δαπάνη θα βαρύνει τον (ΚΑΕ 15-6481.001) με τη δέσμευση του ποσού των 34.284,95€ για
τη Παροχή Συσσιτίων σε άπορους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και για τα
γεύματα αγάπης, και για το Νομικό Πρόσωπο στον υπο έγκριση προϋπολογισμό του θα
βαρύνει τον (ΚΑΕ 10-6481.006 για το ΚΑΠΗ με το ποσό των 3.500,00€ και για τους
παιδικούς σταθμούς τον ΚΑΕ 10-6481.005 με το ποσό 49.500,00€) )
Η Προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού και το κριτήριο αξιολόγησης που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα)
β) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη αρθρο 209)
γ) Ν. 4412/16
δ)την εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 11543/26-3-2013
Άρθρο 3ο Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί
της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ για τα εκάστοτε
προσφερόμενα είδη.
Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ομάδες των υπό προμήθεια
ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά όπως αυτές αναφέρονται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Άρθρο 4ο Κριτήριο Κατακύρωσης
Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη, οπωροπωλείου, ψάρια, ελαιόλαδο, κρεοπωλείο, γάλακτος,
άρτοποιημάτων είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου
της οικείας Περιφέρειας. Για τα υπόλοιπα είδη η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή-ες που θα
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για
επιμέρους ομάδες των προς προμήθεια προϊόντων.
Άρθρο 5ο
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οι Ανάδοχοι των
προμηθειών θα κληθούν για την υπογραφή των συμβάσεων με τον Δήμο Αιγιαλείας εντός είκοσι
ημερών.
Οι υπογράφοντες τις συμβάσεις ανάδοχοι προμήθειας των ανωτέρω ειδών πρέπει να έχουν
υπόψη τους ότι τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 6ο
Οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση των προμηθειών, υποχρεούνται να
καταθέσουν με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
προμήθειας υπέρ του Δήμου Αιγιαλείας διάρκειας κατά 2 μήνες μεγαλύτερο από το συμβατικό
χρόνο της σύμβασης, αξίας ίσης προς το 5% του ποσού της σύμβασης προ του Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να μην προβεί στην παραλαβή του είδους και η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως θα
καταπέσει υπέρ του Δήμου Αιγιαλείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 7ο Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 203,
206,207,208,209 του 4412/2016. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και
συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές.

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον Ν4412/2016(άρθρα 208).
Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα
έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 208,221,209
του Ν.4412/2016 . Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο
τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη
μελέτη του διαγωνισμού.
Άρθρο 11ο
Οι τιμές μονάδος για τα είδη του αναλυτικού τιμολογίου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.
Άρθρο 12ο
Η διάρκεια των συμβάσεων ισχύει για 12 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων
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Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών Οπωροπωλείου,
Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους
παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της
Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου,
ελαιολάδου, ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου τα οποία ο Δήμος Αιγιαλείας
και το Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία» πρόκειται να
προμηθευτούν για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών τους.
Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγγελίες των
Υπηρεσιών του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική
Προστασία» και να πληρούν τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών.
Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
και του Ν.Π.Δ.Δ και η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες
ανάγκες και κατά τις ημέρες που υποδεικνύονται.
Για κάθε εντολή παραγγελίας και κατά την εκτέλεσή της θα εκδίδεται Τιμολόγιο- Δ.
Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής κατά την εκτέλεση της παραγγελίας και Τιμολόγιο μετά την
εκτέλεση και την παραλαβή της Παραγγελίας.
Η μεταφορά των Τροφίμων που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να γίνεται με οχήματα- ψυγεία,
τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. Τα έξοδα συσκευασίας
και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον Προμηθευτή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV15800000-6
Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγγελίες των
Υπηρεσιών του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ , να πληρούν τις αγορανομικές και υγειονομικές
διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών.
Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες και η παράδοσή τους θα γίνεται
τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

Η μεταφορά των τροφίμων που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να γίνονται με ειδικά οχήματα.
Αλάτι(ημίχονδρο και ψιλό): Η περιεκτικότητα σε NaCI να είναι τουλάχιστον 97% και να
μην περιέχουν ξένες ύλες, να μην εμφανίζουν οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχουν
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία τους να είναι σε πλαστικό σακουλάκι των
500γρ και 750γρ. αντίστοιχα. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και να
αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Αλεύρι διαφόρων χρήσεων: Σε χάρτινη συσκευασία βάρους ενός (1) κιλού και να πληροί
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της
συσκευασίας.
Αλεύρι Φαρίνα: Σε χάρτινη συσκευασία βάρους 500 γρ. και να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να
είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Μαργαρίνη: Σε συσκευασία των 250 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Δημητριακά: Να είναι σε συσκευασία των 375 γρ. Όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά, να
μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται ευκρινώς οι εξής ενδείξεις: α)
ημερομηνία λήξης, β) σύνθεση του προϊόντος, γ) περιεκτικότητα σε βιταμίνες.
Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική: Να είναι σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού και να
είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες, καθώς επίσης να είναι σύμφωνα με τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να
είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Ζυμαρικά(κοφτό μακαρονάκι, κριθαράκι, βίδες & μακαρόνι χοντρό) : Τα ζυμαρικά θα
είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 100% πλούσια σε γλουτένη και νερό χωρίς ζύμη,
ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες, καθώς
επίσης να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασίες 500 γρ.
Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Πελτές τομάτας:Να προέρχεται από διπλή συμπύκνωση χυμού ντομάτας, ώστε τα στερεά
συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι τουλάχιστον 28-30%. Η συσκευασία να είναι
χάρτινη των 400 γρ. και να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται
επί της συσκευασίας.
Μαρμελάδα: Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. επιλογής ειδών φρούτων και να πληροί
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της
συσκευασίας. Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του
χρησιμοποιηθέντος είδους, να μην περιέχει συντηρητικά και να περιέχει τουλάχιστον 50 γρ.
φρούτο ανά 100 γρ.
Μέλι Ανθέων ή Θυμαρίσιο: Θα διατίθεται σε συσκευασία 920 γρ., θα πληροί τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να
είναι εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Μπισκότα: Τύπου Πτι-Μπερ & Μιράντα ή ανάλογο σε συσκευασία 225-230 γρ. και να
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος: Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού
ντομάτας, ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι τουλάχιστον 6%.
Η συσκευασία να είναι χάρτινη των 400 γρ. και να είναι κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Ξύδι: Να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει
αλκοόλη). Να είναι σε φιάλη με βάρος 400ml και να είναι κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Όσπρια (φασόλια, φακές): Σε συσκευασία 500γρ τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος
έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς, να είναι

βραστερά και πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Ρύζι(νυχάκι) Σε συσκευασία 500 γρ. Α' ποιότητας, και να πληρούν τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι
απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, να είναι βραστερά και πρόσφατης
συλλογής. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Φρυγανιά τριμμένη είναι εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ
των επιτρεπόμενων. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 180 γρ. και να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Χυλοπίτες : Να περιέχουν σιμιγδάλι, αυγά και γάλα. Η συσκευασία να είναι των 500 γρ. και
να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Τυρί φέτα: Τυρί φέτα Α' ποιότητας από αιγοπρόβειο. Στη συσκευασία να αναφέρονται
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) «ΦΕΤΑ», β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
(ΠΟΠ), γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, ε) Το βάρος του
περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου.
Κεφαλοτύρι τριμμένο: Τυρί κεφαλοτύρι Α' ποιότητας. Να είναι σύμφωνα με τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, να
είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοίωση χρώματος.
Τυρί κίτρινο σε φέτες: Τυρί Α' ποιότητας. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι
ακόλουθες ενδείξεις: α) «Τυρί κίτρινο», β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ)
Τυρί, δ) Η επωνυμία και έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, ε) Το βάρος του περιεχομένου,
στ) Η ημερομηνία παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου. Να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή
ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζει
αλλοίωση υφής και χρώματος
Τυρί ημίσκληρο ελληνικό (κασέρι): Τυρί Α' ποιότητας. Στη συσκευασία να αναφέρονται
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) «Τυρί ημίσκληρο», β) Προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ), γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, ε) Το
βάρος του περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου. Να έχει υποστεί
πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες οσμές και να μην
παρουσιάζει αλλοίωση υφής και χρώματος
Γάλα εβαπορέ και γάλα εβαπορέ σε μερίδες : Να είναι σε συσκευασία των 410 γρ. και
10χ15 γρ. αντίστοιχα, και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις
Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Αυγά: Να είναι φρέσκα και βάρους 53-63 γρ., ελεγμένα ωοσκοπικά σε συσκευασία
σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις. Η παράδοσή τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την
ημερομηνία ωοσκόπησης και να είναι εγχώριας παραγωγής.
Αλλαντικά (γαλοπούλα βραστή ): Να είναι σε φέτες σε τυποποιημένη συσκευασία, Α'
ποιότητας, εγχώριας παραγωγής και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Άνθος αραβοσίτου: Να είναι σε αεροστεγή συσκευασία των 200 γρ. και να πληροί τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και
να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
Χαμομήλι: Να είναι σε συσκευασία των 10 τεμ., να πληροί τους όρους Τροφίμων και Ποτών
και τις ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Τσάι ευρωπαϊκό: Να είναι σε συσκευασία των 100 τεμ., να πληροί τους όρους Τροφίμων
και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Τσάι βουνού: Σε συσκευασία 50 γρ., να πληροί τους όρους Τροφίμων και Ποτών και τις
ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Κακάο: Να είναι σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία του ενός (1) κιλού και να πληροί τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές
διατάξεις.
Καφές ελληνικός: Να είναι σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση

εγχώριας παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Μπεσαμέλ: Να είναι σε συσκευασία των 170 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Άρωμα Βανίλιας: Να είναι σε συσκευασία πακέτο των 42 τεμαχίων και να πληροί τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.
Μπέικεν πάουντερ: Να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία
20 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Μπαχαρικά(κανέλα τριμμένη, δάφνη φύλλα, ρίγανη): Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες
και οσμές.
Πραλίνα φουντουκιού: Να είναι σε συσκευασία των 1000 γρ. και να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Σοκολάτα ρόφημα: Να είναι σε συσκευασία των 400 γρ. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Αρακάς και φασολάκια κατεψυγμένα: Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν
τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
Νερό φυσικό μεταλλικο:
Συσκευασία : πλαστική φιάλη του 1,5 λίτρων στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που
πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CPV 15411110-6
Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό με οξύτητα σε ελαϊκό οξύ όχι μεγαλύτερη από
1%. Οι φυσικές και χημικές σταθερές θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών με τις ισχύουσες Αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις. Το
ελαιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός λίτρου. Να είναι κατά προτίμηση εχγώριας
παραγωγής και να αναγράφεται επί της συσκευασίας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΛΑ CPV 15511000-3
Το γάλα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρεί τις αγορανομικές και υγειονομικές
διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών.
Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη ανάλογα με το είδος, επί της οποίας
θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV 15982000-5
Αναψυκτικό τύπου coca cola: Αναψυκτικό με ανθρακικό
Συσκευασία : πλαστική φιάλη του 1,5 λίτρων στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που
πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.
Αναψυκτικό πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό σε συσκευασία του 1,5 λίτρου στο οποίο θα
αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.
Αναψυκτικό λεμονίτα: Αναψυκτικό, λεμονίτα με ανθρακικό σε πλαστική φιάλη 1,5 λίτρου,
στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.
Αναψυκτικό πορτοκαλάδα: Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με ή χωρίς ανθρακικό.
Συσκευασία σε πλαστική φιάλη 1,5 λίτρου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που
πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 03311000-2

ΨΑΡΙΑ: Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα
Η προέλευση των ψαριών να είναι ελληνική
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15110000-2
Όλα τα είδη κρεοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις
αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες και η παράδοσή τους θα γίνεται
τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
Κρέας μόσχου: Νωπό από μπούτι ή και ποντίκι, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά,
λίπος τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από υγιή ζώα και να είναι άριστης θρεπτικής Αξίας. Η
περιεκτικότητα λίπους δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5%.
Τα ζώα από τα οποία θα προέρχεται θα πρέπει να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν
σφραγιστεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες κτηνιατρικού ελέγχου.
Κιμάς Μόσχου: Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου μπούτι ή ελιά Α΄ ποιότητας, να
είναι καθαρισμένο εντελώς από το λίπος και το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Να
προέρχεται από υγιή ζώα και να είναι άριστης θρεπτικής Αξίας .
Τα ζώα από τα οποία θα προέρχεται θα πρέπει να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν
σφραγιστεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες κτηνιατρικού ελέγχου.
Κοτόπουλα νωπά ολόκληρα: Να είναι Α' ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου
65% χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), λαιμό και αμάρα. Επίσης, οι φτερούγες να
είναι κομμένες. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής
κατάστασης, να είναι ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς
οποιαδήποτε οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς
σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Να έχουν σφαγεί σε
σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει
κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις
τεχνικές προδιαγραφές.
Το βάρος τους να είναι από 1400 γρ. έως 1600 γρ. το τεμάχιο, να έχουν συσκευαστεί και
συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες και να φέρουν επ' αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία
λήξεως.
Οι προμηθευτές κρέατος και πουλερικών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ειδών
κρεοπωλείου οφείλουν να τηρούν τα εξής:
Όλα τα πουλερικά και κρέατα θα πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία εισαγωγής και
σφαγής.
Θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς το μέρος του ζώου από το οποίο προέρχεται το
κομμάτι ή ο κιμάς.
Εξυπακούεται ότι όλα τα κρέατα και πουλερικά είναι ΝΩΠΑ, αρίστης ποιότητας, κατηγορίας
U2.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα - ψυγεία,
τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.
Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑCPV 15811100-7
Το ψωμί θα είναι παρασκευασμένο από σιτάρι το οποίο θα έχει ψηθεί ην ημέρα παράδοσης.
Κάθε κιλό ψωμιού θα παραδίδεται με κατάλληλη σακούλα και όχι χύμα.
Το ψωμί, τα κουλούρια τύπου Θεσ/κης καθώς και το ψωμί του τοστ θα πρέπει να είναι

άριστης ποιότητας και να πληρούν τις υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς
επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Το σταφιδόψωμο, και οι τυρόπιτες θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις
υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες των Υπηρεσιών και η παράδοσή τους θα
γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από το Νόμο Αυτοκίνητα. Τα έξοδα
συσκευασίας και μεταφοράς βαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 03221000-6
Όλα τα είδη οπωροπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις
υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι α’ ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις
ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας.
Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών
χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών.
Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά
χωρίς μαραμένα φύλλα.
Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι α’ ποιότητας καθώς και ο τόπος
παραγωγής τους.
Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες των Υπηρεσιών και η παράδοσή τους θα
γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
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