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ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Διακήρυξη
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην  προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων για 

τις  ανάγκες  της  κατασκήνωσης  Μεταμόρφωσης  του  Δήμου  Πολυγύρου  για  την 

καλοκαιρινή περίοδο 2014.

Η δαπάνη θα γίνει  σύμφωνα με τις  διατάξεις της αρ.  53361/11.10.2006 κοινής 

απόφασης  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1503 

Β’), η οποία, τροποποιήθηκε με την όμοια ΤΤ/36586/30.07.2007 (ΦΕΚ 1323 Β’).

Έχοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 370 σιτιζομένους ανά 

ημέρα, υπολογίζεται ότι το ύψος της δαπάνης για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

10.279,50€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 

02.15.6471.003 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Πολύγυρος  20/6/2014

Συντάχθηκε

Μαρινούδης Ιωάννης
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
• Να είναι κατεψυγμένα Α ποιότητας καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα

ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου
• θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α'

ποιότητας,  συσκευασμένα,  όπου  θα  αναγράφεται  η  ημερομηνία  καταψύξεως  και 
λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και
προδιαγραφές  των  κείμενων  διατάξεων  περί  εμπορίας  κατεψυγμένων  λαχανικών
αποκλειόμενης  απολύτως  της  προμήθειας  κατεψυγμένων  λαχανικών  κατώτερης
ποιότητας της πρώτη

• Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα
• Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% τού αρχικού βάρους.
• Η  κατάψυξη  και  η  συσκευασία  να  έχει  γίνει  σε  εγκαταστάσεις  που  διαθέτουν 

εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας.
• Η  μεταφορά  των  εν  λόγω  προϊόντων  θα  γίνεται  με  καθαρά,  απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.
• Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα

Τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και 
τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εγκυκλίους  και  αποφάσεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
• Να είναι κατεψυγμένα Α ποιότητας καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα

ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου
• Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα
• Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% τού αρχικού βάρους.
• Ο  τεμαχισμός  και  η  συσκευασία  να  έχει  γίνει  σε  εγκαταστάσεις  που  διαθέτουν 

εγκεκριμένο  αριθμό  λειτουργίας.  Τα  παραπάνω  πρέπει  να  αναγράφονται  στη 
συσκευασία  του  προϊόντος.  Επίσης  πάνω  στα  πακέτα  πρέπει  να  αναγράφεται  η 
ημερομηνία και ο τόπος αλλίευσης καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.Να 
είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια
και πτερύγια
• Η  μεταφορά  των  εν  λόγω  προϊόντων  θα  γίνεται  με  καθαρά,  απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.
• Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα

Τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς 
και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πολύγυρος   20/6/2014

Συντάχθηκε

Μαρινούδης Ιωάννης
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ. ΚΙΛ. 350 2,36 826,00

2 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ. ΚΙΛ. 350 2,39 836,50

3 ΨΑΡΙ ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤ. ΚΙΛ. 840 8,85 7.434,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9.096,50

Φ.Π.Α. 13% 1.183

 ΣΥΝΟΛΟ 10.279,50

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου, σε αντίστοιχο είδος.
 
●  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η  ανάλυση  της  ποσότητας  του  προϋπολογισμού  υπολογίστηκε  για  370 
σιτιζόμενους για την καλοκαιρινή σεζόν έτους 2014 (7 περιόδοι).

Πολύγυρος   20/6/2014

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
          Ο Προϊστάμενος
    Τμήματος Οικονομικού

       Αθανάσιος Τάσιος                                                     Ιωάννης Μαρινούδης 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
α)  Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  προμήθεια  ειδών 

κατεψυγμένων τροφίμων για την κατασκήνωση Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου 
για την καλοκαιρινή περίοδο 2014.

β)  Η  παράδοση  των  υπό  προμήθεια  ειδών  θα  γίνεται  καθημερινά  στις 
εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 2
Η τιμή μονάδας του συμβατικού προϋπολογισμού είναι από το ελεύθερο εμπόριο.
Η τιμή που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές για τα κατεψυγμένα 

τροφίμα θα είναι σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3
Την  ημέρα  του  διαγωνισμού  οι  διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται  να  αποστείλουν 

συνημμένα με την προσφορά δείγματα που θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4
Όλες οι δαπάνες φόροι και τέλη κηρύκεια και τυχόν έξοδα χημικού ελέγχου καθώς 

και άλλες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη 
από τον προμηθευτή τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5
Η  προμήθεια  θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  αριθμ.  11389/1993 

απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Πολύγυρος   20/6/2014

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
        Ο Προϊστάμενος
    Τμήματος Οικονομικού

       Αθανάσιος Τάσιος                                                     Ιωάννης Μαρινούδης 


