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Προϋπολογισμός: 66.868,08 ευρώ με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας τροφίμων
 Για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, το οποίο συστάθηκε
με την υπ’ αρίθμ: 92η /2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012. Όπως αναφέρεται και στην προαναφερόμενη
απόφαση σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η στήριξη δημοτών και κατοίκων του
Δήμου που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα με την κάλυψη πρωτογενών
αναγκών επιβίωσης, τηρούμενου του Κανονισμού Λειτουργίας του ελ λόγω Παντοπωλείου.
 Για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων παιδιών του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών
του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμ: 24/2015 απόφαση του Δ/κού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά
 Την προμήθεια γάλατος για τους εργαζομένους
 στο Δήμο, όπως περιγράφονται στο υπ΄αριθμ: 15955/16-7-2015
 στο Ν.Π.Δ.Δ., όπως περιγράφονται στην υπ΄αριθμ: 24/2015 απόφαση του Δ/κού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά
οι ειδικότητες των οποίων τους καθιστούν δικαιούχους της παροχής σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

(Φ.Ε.Κ. 19/Α).

2. Της απόφασης του Υπ.

Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) (Φ.Ε.Κ. 185/Β) και τις σχετικές
ερμηνευτικές εγκυκλίους.
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3. Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ.

43).

4. Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων

αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Α’114) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.
6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
7. Την Π1/3305/2010 (1789/22.12.2010) Απόφαση Υπ. Οικ. Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των
διαγωνισμών.
8. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2741/99 περί «Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων άλλες

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει τροποποιημένος.
9. Τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών, έτσι όπως ισχύει σήμερα (Κ.Τ.Π. ΦΕΚ 788/Β’/1987)
10. Τον Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 περί μεταφοράς στο Δήμο της αρμοδιότητας σίτισης
των μαθητών & ΠΔ 113/10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011
11. Αριθμ. 35130/739 Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
12. Του Π.Δ. 105/00 ( Φ.Ε.Κ. 100Α¨/00) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί
προμηθειών του Δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο ,και ειδικότερα προς τις
διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 (Α¨ 199)».
13. Τις σχετικές διατάξεις του 166/2003 ( Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμησης των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα
που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις).
15. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ΗΣ
Μαρτίου 2004 ( EL 134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005.
17. Την 53361/2-11-2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας που δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1503 / τεύχος Β΄ 11-10-06) καθώς επίσης σύμφωνα
και με την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.
18. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 11543/26-3-2013,
σύμφωνα με την οποία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α΄240) δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4
προβλέπει:" 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες: α.
τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών
υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για
τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων,
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
αντιτίθεται στο παρόν καταργείται"
19. Τα άρθρα 1 έως 9 του Ν.4155/2013 περί ΕΣΗΔΗΣ
20. Τα άρθρα 134 - 138 του Ν.4281/2014 όπου ρυθμίζει εκ νέου τα θέματα του ΕΣΗΔΗΣ και το
άρθρο 199 παρ. 1.Α.5 του ίδιου σύμφωνα με τα οποία οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του
Ν.4155/2013 καταργούνται.
21. Την υπ΄αριθμ 526/2015 Πράξη Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού
προμήθειας των παραπάνω ειδών.
22. Το υπ’ αριθμ: 15955 /16 -7-2015 έγγραφο του τμήματος προμηθειών με θέμα: Ανάδειξη
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Προμηθευτών - Προμηθειών

23. Την υπ΄αριθμ: 24/2015 απόφαση, Πρακτικό 10ο του Δ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου

Πλατανιά , με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων-γάλακτος για τους
υπαλλήλους του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά »
24. Το υπ΄ αριθμ: 119/29-7-2015 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση Ν. Χανίων με θέμα: Παροχή γάλατος στο προσωπικό του Δήμου Πλατανιά
25. την αρίθ. 530/2015 απόφαση της οικονομική επιτροπής για την έγκριση και διάθεση της
πίστωσης

26. Τους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2015 και τις προβλέψεις δεσμεύσεων

πιστώσεων στους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2015 του Δήμου Πλατανιά και
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά, όπου έχουν προβλεφθεί οι
σχετικές πιστώσεις για την εν λόγω προμήθεια.
27. Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α για το Δήμο

Πλατανιά.

Α-651

07-Αυγ-15

15-6481.001

Προμήθεια ειδών για τις 8.190,00
ανάγκες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου

Α-652

07-Αυγ-15

15-6063.001

Προμήθεια γάλακτος

705,60

Α-653

07-Αυγ-15

20-6063.001

Προμήθεια γάλακτος

3.057,60

Α-654

07-Αυγ-15

25-6063.001

Προμήθεια γάλακτος

352,80

Α-655

07-Αυγ-15

30-6063.001

Προμήθεια γάλακτος

352,80

28. Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α για το

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

Πρόταση
ανάληψης
υποχρέωσης

Πρόταση
ανάληψης
υποχρέωσης

Α-78

Α-80

06-Ιουλ-15

06-Ιουλ-15

106481.002

Προμήθεια
τροφίμων
σίτισης
νηπίων
(είδη
κρεοπωλείου–
παντοπωλείουοπωρολαχανικά - φρούτα είδη αρτοποιείου, μελέτη
2015 -2016) πίστωση για
το 2015

5.586,08

106063.001

Παροχές σε είδος (παροχή
γάλακτος
στους
εργαζομένους του ΝΠΔΔ
Δήμου Πλατανιά, μελέτη
2015 -2016) πίστωση για το
2015

947,80
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29. τα παρακάτω CPV:

Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου : 15000000-8
Προμήθεια γάλακτος : 15511000-3
Προμήθεια γάλατος:15511000-3
Προμήθεια γάλακτος: 15511000-3
Προμήθεια γάλακτος: 15511000-3

Τα ζητούμενα προϊόντα ταξινομήθηκαν κατά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ σύμφωνα με το είδος που αφορούν και
κατά ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
Εν συνεχεία παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός της κάθε κατηγορίας , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% ή
23%, για κάθε ΚΑ που πρόκειται να βαρύνει η δαπάνη για τους 16 μήνες - αρχής γενομένης από την
υπογραφή της σύμβασης. Για την ορθότητα και ακρίβεια της μελέτης και προκειμένου να καταστεί
δυνατός ο υπολογισμός των ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας - υποκατηγορίας ο υπολογισμός των δεκαέξι
μηνών τοποθετήθηκε χρονολογικά την 1/9/2015 και μέχρι την 31/12/2016.
Η μελέτη αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για καθεμία από τις
παρακάτω κατηγορίες, αντίστοιχα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά.
Η πίστωση για το 2015 είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2015 με κωδικό
Κ.Α. 10-6481.002 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 6.000,00€ ενώ για το 201 6 η πίστωση,
αντίστοιχα, θα προβλεφθεί στον κωδικό Κ.Α 10-6481.003
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015: 500,00€
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης: 1.400,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 : 1.900,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Πλατανιά. Η πίστωση για το 2015 είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του
έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 10-6481.002 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού: 6.000,00€ ενώ για
το 2016 η πίστωση, αντίστοιχα, θα προβλεφθεί στον κωδικό Κ.Α. 10-648.003
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015: 1.118,12€
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης: 2.793,80€

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2: 3.911,92 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά. Η πίστωση για το 2015 είναι εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό του έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 10-6481.002 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού:
6.000,00€, ενώ για το 201 6 η πίστωση, αντίστοιχα, θα προβλεφθεί στον κωδικό Κ.Α 10648.003
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015: 1.010,00€
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης:
2.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3: 3.510,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά. Η πίστωση για το 2015 είναι εγγεγραμμένη
στον προϋπολογισμό του έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 10-6481.002 με εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 6.300€ ενώ για το 2016 η πίστωση, αντίστοιχα, θα προβλεφθεί στον κωδικό Κ.Α. 106481.003
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015: 2.954,96€
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης: 7.386,60€
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.1: 10.341,56 €
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για την λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά. Η πίστωση για το 2015 είναι εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό του έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 15-6481.001 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
8.190,00 € ενώ για το 201 6 η πίστωση, αντίστοιχα, θα προβλεφθεί στον κωδικό Κ.Α. 156481.003
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015: 8.190,00€
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης: 20.830,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.2: 29.020,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4: 39.361,56€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τους εργαζομένους του Δήμου
Πλατανιά. Η πίστωση για το 2015 είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2015 με
κωδικούς:
Κ.Α.: 15-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 705,06€
Κ.Α.: 20-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 3.057,60 €
Κ.Α.: 25-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 352,80€
Κ.Α.: 30-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 352,80€
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015:
Κ.Α.: 15-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 705,06€
Κ.Α.: 20-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 3.057,60 €
Κ.Α.: 25-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 352,80€
Κ.Α.: 30-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 352,80€
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης: 10.046, 40€
Κ.Α.: 15-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 2.091,60€
Κ.Α.: 20-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 6.909,00 €
Κ.Α.: 30-6063 002 με ποσό προϋπολογισμού 1.045,80€
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ενώ για το 2016 οι πιστώσεις, αντίστοιχα, θα προβλεφθούν στους κωδικούς:
Κ.Α.: 15-6063
Κ.Α.: 20-6063
Κ.Α.: 30-6063
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015: 4.468,80 €
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης: 10.046,40€
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5.1: 14.515,20 €
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τους εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Πλατανιά. Η πίστωση για το 2015 είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους
2015 με κωδικό Κ.Α. 10-6063.001 και ποσό προϋπολογισμού 1.200,00€, ενώ για το 2016
αντίστοιχα ο κωδικός είναι: Κ.Α. 10-6063 με ποσό προϋπολογισμού €
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015: 947,80 €
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης:
2.721,60€
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5.2: 3.669,40€

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5: 18.184,60€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά
Α)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες σίτισης
των φιλοξενούμενων παιδιών του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά
για ένα έτος.
Για τα είδη και τις ζητούμενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Παιδικών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 497 / τεύχος Β΄ 22-4-2002) καθώς επίσης και β) το πλήθος των παιδιών , κατά μέσο όρο
τριάντα έξι (36), που φιλοξενούνται κατ΄ έτος στον Παιδικό Σταθμό. Εν συνεχεία υπολογίσθηκαν
οι ανάγκες των ζητούμενων ειδών ανά μήνα και ακολούθως έγινε αναγωγή για περίοδο 10 μηνών
εντός της ετήσιας σύμβασης προκειμένου να εξαιρεθεί η περίοδος των θερινών διακοπών, των
Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
- Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα
Οι ενδεικτικές τιμές του τιμολογίου μελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιμών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://e-prices.gr/search
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 1.900,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13%
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Β)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β1)

Για το υπόλοιπο 2015

α/α
1

Είδος
ΑΡΤΟΣ, Μαύρο ή
πολύσπορο 1 ΚΙΛΟΥ

Μονάδα
Μέτρησης
Κιλά

Τιμή Μονάδας
(Με Φ.Π.Α.)
2,00

Β2) για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης:
α/α Είδος
Μονάδα
Τιμή Μονάδας
Μέτρησης
(Με Φ.Π.Α.)
1
ΑΡΤΟΣ, Μαύρο ή
Κιλά
2,00
πολύσπορο 1 ΚΙΛΟΥ

Ποσότητα
250

Ποσότητα
700

Συνολική
Δαπάνη
500,00€

Συνολική
Δαπάνη
1.400,00€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:

1.900,00€

Γ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα είδη Αρτοπωλείου & Ζαχαροπλαστικής θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ο άρτος
πρέπει να είναι χωριάτικος ή από μισό αλεύρι ολικής άλεσης και μισό κοινό όλα Α΄ ποιότητας. Θα
πρέπει να παραδίδεται 3-4 ώρες μετά τον κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νόμιμης μείωσης.
Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του.
Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες.
Τα είδη ζαχαροπλαστικής, να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας μέρας. Όλα τα
προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών τις
αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες στις
εγκαταστάσεις στις οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία
θα μεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Πλατανιά
Α)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων
παιδιών του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά για ένα έτος.
Για τα είδη και τις ζητούμενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Παιδικών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 497 / τεύχος Β΄ 22-4-2002) καθώς επίσης και β) το πλήθος των παιδιών , κατά μέσο όρο
τριάντα έξι (36), που φιλοξενούνται κατ΄ έτος στον Παιδικό Σταθμό. Εν συνεχεία υπολογίσθηκαν
οι ανάγκες των ζητούμενων ειδών ανά μήνα και ακολούθως έγινε αναγωγή για περίοδο 14 μηνών
εντός της ετήσιας σύμβασης προκειμένου να εξαιρεθεί η περίοδος των θερινών διακοπών , των
Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
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- Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα
Οι ενδεικτικές τιμές του τιμολογίου μελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιμών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://e-prices.gr/search)
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των
3.911,92€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13% και βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου Πλατανιά του έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 10-6481.001 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
16.500,00€.

Β)
Β1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για το υπόλοιπο 2015
Τιμή
Μονάδα
Μονάδας
α/α Είδος
Μέτρησης
(Με
Φ.Π.Α.)
Πατάτες
κιλά
1
0,80
Κολοκύθια
κιλά
2
1,30
Λεμόνια
κιλά
3
0,90
Σκόρδα
τεμάχια
4
0,40
Κρεμμύδια φρέσκα
ματσάκι
5
1,50
Κρεμμύδια ξερά
κιλά
6
0,78
Μαϊντανός
τεμάχια
7
0,80
Σέλινο
τεμάχιο
8
0,49
Φασολάκια
κιλά
9
2,28
κιλά
10 Καρότα
0,90
Μαρούλια
τεμάχια
11
0,50
Πιπεριές μεγάλες
κιλά
12
3,00
Ντομάτες
κιλά
13
0,90
Αγγούρια
κιλά
14
0,95
Λάχανο
κιλά
15
0,90
Σπανάκι
κιλά
16
1,10
Φρούτα εποχής
κιλά
17
1,80
κιλά
18 Πορτοκάλια
0,80
Άνιθο
τεμ
19
0,50
κιλά
20 Μελιτζάνες
2,20

Ποσότητα

Συνολική
Δαπάνη

180
32
36
12
28
16
24
16
20
40
16
5
80
40
16
36
240
120
8
6

144,00
41,60
32,40
4,80
42,00
12,48
19,20
7,84
45,60
36,00
8,00
15,00
72,00
38,00
14,40
39,60
432,00
96,00
4,00
13,20

Σύνολο 2.1: 1.118,12€

Β2) για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης
α/α
1
2
3
4

Είδος
Πατάτες
Κολοκύθια
Λεμόνια
Σκόρδα

Μονάδα
Μέτρησης
κιλά
κιλά
κιλά
τεμάχια
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Τιμή
Μονάδας
(Με
Φ.Π.Α.)
0,80
1,30
0,90
0,40

Ποσότητα

Συνολική
Δαπάνη

450
80
90
30

360,00
104,00
81,00
12,00
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Κρεμμύδια φρέσκα
Κρεμμύδια ξερά
Μαϊντανός
Σέλινο
Φασολάκια
Καρότα
Μαρούλια
Πιπεριές μεγάλες
Ντομάτες
Αγγούρια
Λάχανο
Σπανάκι
Φρούτα εποχής
Πορτοκάλια
Άνιθο
Μελιτζάνες

ματσάκι
κιλά
τεμάχια
τεμάχιο
κιλά
κιλά
τεμάχια
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
τεμ

Κιλά

1,50
0,78
0,80
0,49
2,28
0,90
0,50
3,00
0,90
0,95
0,90
1,10
1,80
0,80
0,50
2,20

70
40
60
40
50
100
40
12
200
100
40
90
600
300
20
15

105,00
31,20
48,00
19,60
114,00
90,00
20,00
36,00
180,00
95,00
36,00
99,00
1.080,00
240,00
10,00
33,00

Σύνολο 2.2: 2.793,80€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:
3.911,92 €
Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης συλλογής,
ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες
χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά
απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που
να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους
χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα
παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά
Α)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων
παιδιών του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά για 16 μήνες.
Για τα είδη και τις ζητούμενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Παιδικών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 497 / τεύχος Β΄ 22-4-2002) καθώς επίσης και β) το πλήθος των παιδιών, κατά μέσο όρο
τριάντα έξι (36), που φιλοξενούνται κατ΄ έτος στον Παιδικό Σταθμό. Εν συνεχεία υπολογίσθηκαν
οι ανάγκες των ζητούμενων ειδών ανά μήνα και ακολούθως έγινε αναγωγή για περίοδο 14 μηνών
εντός της ετήσιας σύμβασης προκειμένου να εξαιρεθεί η περίοδος των θερινών διακοπών, των
Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
- Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα
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Οι ενδεικτικές τιμές του τιμολογίου μελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιμών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - (http://e-prices.gr/search)
Η

δαπάνη

για

την

εν

λόγω

προμήθεια

έχει

προϋπολογιστεί

3.510,00€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13%
Β)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β1)
για το υπόλοιπο 2015
α/α Είδος
Μονάδα
Τιμή Μονάδας
Μέτρησης
(Με Φ.Π.Α.)
1
Μοσχάρι α/ο νωπό
Κιλά
10,00
2
Κιμάς μόσχου
Κιλά
10,00
3
Κοτόπουλο
νωπό
Κιλά
4,00
εγχώριο

στο

Ποσότητα
35
50
40

ποσό

των

Συνολική
Δαπάνη
350,00€
500,00€
160,00€

Σύνολο 3.1: 1.010,00€
Β2) για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης
α/
Είδος
Μονάδα
Τιμή
α
Μέτρησης
Μονάδας (Με
Φ.Π.Α.)
1
Μοσχάρι α/ο νωπό
Κιλά
10,00
2
Κιμάς μόσχου
Κιλά
10,00
3
Κοτόπουλο
νωπό
Κιλά
4,00
εγχώριο

Ποσότητα

Συνολική
Δαπάνη

90
120
100

900,00€
1.200,00€
400,00€

Σύνολο 3.2: 2.500,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:

3.510,00€

Γ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχει
υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του ΚτηνιατρικούΥγειονομικού ελέγχου.
 Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική
κατάσταση.
 Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει
θερμοκρασία ανώτερη των + 7ο C οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6
και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με
την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και
ποιότητα, τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο
 Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα, θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με
μεταφορικά μέσα, εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας
 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις
Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές
και Υγειονομικές Διατάξεις.
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Το κρέας θα είναι από ποντίκι ή σπάλα χωρίς κόκαλο και ο κιμάς θα είναι από σπάλα.
Το χοιρινό και ο κιμάς θα είναι από νωπό μπούτι πρώτης ποιότητας, εγχώριο (με μπλε σφραγίδα)
χωρίς αρρώστιες, από εγκεκριμένα σφαγεία.
Τα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας παραγωγής, νωπά, καλά ανεπτυγμένα, χωρίς κεφάλι και άκρα,
τύπου 65% (χωρίς εντόσθια), καθαρισμένα καλά και με βάρος ενός και μισού κιλού περίπου,
προσφάτου σφαγής (θα αναγράφεται ημερομηνία σφαγής και ημερομηνία λήξης) και με ένδειξη
προέλευσης.
Επί των παραπάνω κρεάτων κατά την παράδοση θα φέρεται υποχρεωτικά η σφραγίδα προέλευσης
καθώς και οι προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδείξεις.
Επίσης τα κρέατα και τα πουλερικά θα πρέπει:
 Να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος.
 Να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλειο ξεπουπούλιασμα.
 Να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων και
εκδορών.
 Να μην αναδύουν φαινόμενα σήψεως, να είναι καλά συντηρημένα και απαλλαγμένα
υγρασίας, αλλιώς σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας λόγω κακής αποστραγγίσεως, θα
αφαιρείται από το βάρος τους ποσοστό 5%.
Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές
και Υγειονομικές Διατάξεις
Όλα τα ως άνω κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν
υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία μετά την επιθεώρηση αυτή,
κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή.
Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα και πουλερικά θα προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία.
Ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα, αριθμός εγκατάστασης
τεμαχισμού).
Η όλη εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες που απαιτεί η εφαρμογή
συστήματος HACCP.
Τα κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να μεταφέρονται με αυτοκίνητα - ψυγεία
αυτοδύναμου ψύξεως εφοδιασμένα με ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία και αναθεωρείται περιοδικά, και θα παραδίδονται από τον
προμηθευτή στους παιδικούς σταθμούς.
Κρέας μόσχου νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού. Μπούτι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα
πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από
εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις
ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα
κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.
Κρέας χοιρινό νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού. Μπούτι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.. Το νωπό κρέας να είναι πρώτης
ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση άσπρου
χρώματος, χωρίς λίπος, οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο ζώο και όχι από
κομμάτια διαφόρων ζώων. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία και θα
φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές,
Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα
πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.
Κιμάς μόσχου: Από κρέας μόσχου Α΄ ποιότητας άνευ οστού, κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να
προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα
σφαγεία και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα
κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει
απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες
σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού.
Κοτόπουλα νωπά: Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΤΥΠΟΥ 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1300 γρ.
περίπου. Τα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε., θα είναι πρώτης
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ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο
σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από
όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς
μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και
κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91
άρθρο 6 και Π.Δ. 291/96). Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται
από πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να
φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως
του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να
λήγει 4 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικό ανάλυσης καθώς επίσης και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής
επιθεώρησης. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα –
ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για
τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και
διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι
παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος
HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/98 του HACCPκαι τις Οδηγίες
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά
Α)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων
παιδιών του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά για ένα έτος.
Για τα είδη και τις ζητούμενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Παιδικών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 497/τεύχος Β΄ 22-4-2002) καθώς επίσης και β) το πλήθος των παιδιών , κατά μέσο όρο
τριάντα έξι (36), που φιλοξενούνται κατ΄ έτος στον Παιδικό Σταθμό. Εν συνεχεία υπολογίσθηκαν
οι ανάγκες των ζητούμενων ειδών ανά μήνα και ακολούθως έγινε αναγωγή για περίοδο 14 μηνών
εντός της ετήσιας σύμβασης προκειμένου να εξαιρεθεί η περίοδος των θερινών διακοπών , των
Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
- Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα
Οι ενδεικτικές τιμές του τιμολογίου μελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιμών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://e-prices.gr/search
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 10.341,56€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13% ή 23%

Β)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β1) για το υπόλοιπο 2015
α/α
Είδος
Μονάδα
Τιμή
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Μέτρησης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

112

100,80

Τεμάχιο 400 γρ

0,95

120

114,00

Τεμάχιο 800 γρ

3,70

6

22,20

0,95
22,00
1,86
0,80

8
12
120
16

7,60
264,00
223,20
12,80

Τεμάχιο 1 κιλού
Τεμάχιο 750 γρ
Συσκευασία των 3
φακ
Τεμάχιο 1 κιλού
Συσκευασία 500 γρ
ξερά Συσκευασία 500 γρ

1,30
2,30
0,40

1
12
8

1,30
27,60
3,20

1,00
1,30
1,60

20
32
32

20,00
41,60
51,20

Συσκευασία
500
γρ
Τεμάχιο 500 γρ
τύπου Τεμάχιο 500 γρ

1,50

32

48,00

0,95
1,10

48
36

45,60
39,60

Τεμάχιο 500 γρ

0,90

48

43,20

Τεμάχιο
Τεμάχιο 1 κιλό

5,20
2,40

16
18

83,20
43,20

Τεμάχιο 100 γρ
Τεμάχιο
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Τεμάχιο

1,25
2,00
12,00
7,00
8,50
3,10

4
16
32
24
20
32

5,00
32,00
384,00
168,00
170,00
99,20

Τεμάχιο 370 γρ
Τεμάχια 400 γρ

2,85
0,80

24
64

68,40
51,20

Τεμάχιο
Τεμάχια 1,5 λίτρων
κιλό
Τεμάχιο 100 γρ
Τεμάχιο 40 γρ
τεμάχιο 455 γρ
Κιλό

2,90
0,35
3,90
1,79
1,40
8,00
5,20

32
144
16
4
6
32
48

92,80
50,40
62,40
7,16
8,40
256,00
249,60

τεμάχιο 1 κιλό
τεμάχιο 1 κιλό
τεμ

2,90
3,20
1,30

5
12
4

14,50
38,40
5,20
2.954,96€

Γάλα συμπυκνωμένο
τύπου εβαπορέ
Μαργαρίνη
τύπου
Soft
Μαργαρίνη
τύπου
φυτίνη
Φρυγανιές σίτου
Ελαιόλαδο
Αυγά νωπά
Αλεύρι
τύπου
φαρίνα
Αλεύρι
Αλάτι
Baking Powder
Ζάχαρη
Φακές
Φασόλια
μέτρια
Ρεβίθια

Δαπάνη €

Μονάδας
(Με
Φ.Π.Α.)
0,90

Ρύζι νυχάκι
Ζυμαρικά
κοχύλι
Ζυμαρικά
τύπου
κριθαράκι, μέτριο
Ζύμη Κουρού
Ανάμεικτα λαχανικά
κατεψυγμένα
Σουσάμι
Άνθος Αραβόσιτου
Τυρί Γραβιέρα
Τυρί μυζήθρα
Τυρί Τοστ
Δημητριακά τύπου
Cheerios
Μαρμελάδα
Ντοματάκια
κονσ
αποφλοιωμένα
Ψωμί τοστ
Νερό εμφιαλωμένο
Γιαούρτι χύμα 10%
Πιπέρι
Διάφορα μπαχαρικά
Μέλι Θυμαρίσιο
Βακαλάος βραστός
κατ
Καλαμπόκι κατ
Αρακάς κατεψυγ
Κακάο
ΣΥΝΟΛΟ

Τεμάχιο

Τεμάχιο 250 γρ
Τεμάχιο 5 λίτρων
6αδα
Τεμάχιο 500 γρ
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Β1) για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης
α/α

Είδος

1

Γάλα συμπυκνωμένο τύπου
εβαπορέ
Μαργαρίνη τύπου Soft
Μαργαρίνη τύπου φυτίνη
Φρυγανιές σίτου
Ελαιόλαδο
Αυγά νωπά
Αλεύρι τύπου φαρίνα
Αλεύρι
Αλάτι
Baking Powder
Ζάχαρη
Φακές
Φασόλια ξερά μέτρια
Ρεβίθια
Ρύζι νυχάκι
Ζυμαρικά τύπου κοχύλι
Ζυμαρικά τύπου κριθαράκι,
μέτριο
Ζύμη Κουρού
Ανάμεικτα
λαχανικά
κατεψυγμένα
Σουσάμι
Άνθος Αραβόσιτου
Τυρί Γραβιέρα
Τυρί μυζήθρα
Τυρί Τοστ
Δημητριακά τύπου Cheerios
Μαρμελάδα
Ντοματάκια
κονσ
αποφλοιωμένα
Ψωμί τοστ
Νερό εμφιαλωμένο
Γιαούρτι χύμα
Πιπέρι
Διάφορα μπαχαρικά
Μέλι Θυμαρίσιο
Βακαλάος βραστός κατ
Καλαμπόκι κατ
Αρακάς κατεψυγ
Κακάο

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Μονάδας
(Με
Φ.Π.Α.)
0,90

Ποσότητα

Συνολική
Δαπάνη €

280

252,00

0,95
3,70
0,95
22,00
1,86
0,80
1,30
2,30
0,40
1,00
1,30
1,60
1,50
0,95
1,10
0,90

300
15
20
30
300
40
3
30
20
50
80
80
80
120
90
120

285,00
55,50
19,00
660,00
558,00
32,00
3,90
69,00
8,00
50,00
104,00
128,00
72,00
114,00
99,00
108,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο 1 κιλό

5,20
2,40

40
45

208,00
108,00

Τεμάχιο 100 γρ
Τεμάχιο
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Τεμάχιο
Τεμάχιο 370 γρ
Τεμάχια 400 γρ

1,25
2,00
12,00
7,00
8,50
3,10
2,85
0,80

10
40
80
60
50
80
60
160

12,50
80,00
960,00
420,00
425,00
248,00
171,00
128,00

Τεμάχιο
Τεμάχια 1,5 λίτρων
κιλό
Τεμάχιο 100 γρ
Τεμάχιο 40 γρ
τεμάχιο 455 γρ
Κιλό
τεμάχιο 1 κιλό
τεμάχιο 1 κιλό
τεμ

2,90
0,35
3,90
1,79
1,40
8,00
5,20
2,90
3,20
1,30

Τεμάχιο 410 γρ
Τεμάχιο 250 γρ
Τεμάχιο 800 γρ
Τεμάχιο 250 γρ
Τεμάχιο 5 λίτρων
Συσκευασία 6 τεμ.
Τεμάχιο 500 γρ
Τεμάχιο 1 κιλού
Τεμάχιο 750 γρ
Συσκευασία 3 φακ
Τεμάχιο 1 κιλό
Συσκευασία 500 γρ
Συσκευασία 500 γρ
Συσκευασία 500 γρ
Τεμάχιο 500 γρ
Τεμάχιο 500 γραμ
Τεμάχιο 500 γραμ

80
360
40
10
15
80
120
12
30
10
ΣΥΝΟΛΟ

232,00
126,00
156,00
17,90
21,00
640,00
624,00
34,80
96,00
13,00
7.386,60

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.1 ΓΙΑ 14 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:
10.341,56€
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Γ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με την δεδομένη
παραγγελία του κάθε σταθμού. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά
μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους
όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης τις
ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
Γάλα συμπυκνωμένο τύπου εβαπορέ: Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα
σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά
ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία
και με εύκολο άνοιγμα (easy open).
Μαργαρίνη τύπου Soft και φυτίνη: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη
70%), να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων
Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην περιέχει
συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών
λιπιδίων. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γρ και 800 γρ αντίστοιχα.
Φρυγανιές σίτου: Άριστης ποιότητας από σίτου, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική
αεροστεγή συσκευασία των 250 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.
Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο ΕΧΤRA (0,3%-0,8%) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,8%. Οι
φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων. Ο προμηθευτής θα
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/219-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών
(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις
απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο
έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από την
επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές
προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου,
κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.), σε συσκευασία 6
τεμαχίων
Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105,
106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ.
Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της
άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.
Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές
είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και
το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του
άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε
πλαστική συσκευασία των 750 γρ.
Μπέικιν πάουντερ, άνθος αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο), ζελέ, κρέμα καραμελέ,
βανίλιες, σόδα, κακάο, κορν φλάουρ, σιμιγδάλι χοντρό, σουσάμι: Θα διατίθενται στη
συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του

Τμήμα προμηθειών Δήμου Πλατανιά, 2015

σελίδα

15

Μελέτη προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών
των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ., χρήση 2015 -2016

Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.
Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (φασόλια ξερά μέτρια, φακές ψιλές και ρεβίθια) και να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
Ρύζι τύπου νυχάκι: Τo ρύζι να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναι απολύτως καθαρό,
απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της
συσκευασίας να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)ελληνικής προέλευσης β)ποιότητα Α. Η
συσκευασία να είναι των 500 γραμμαρίων
Ζυμαρικά: Ζυμαρικά τύπου αχιβάδα και κριθαράκι, μέτριο. Τα ζυμαρικά θα είναι
παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από
σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή
στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε
συσκευασία των 500 γρ.
Ζύμη τύπου κουρού: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία
τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία
μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με
τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 450 γρ.
Ανάμεικτα λαχανικά κατεψυγμένα, καλαμπόκι κατεψυγμένο, αρακάς κατεψυγμένος:
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά 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
πρώτης. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. Ο προμηθευτής
θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ.
487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων
ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί γραβιέρα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας (τυρί
τοστ) ή Ε.Ε., μυζήθρα, εγχώρια). Όλα τα τυριά να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και
επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική
γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης
ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές
προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός
έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών προς
τις αποθήκες του Ιδρύματος θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά
θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι
ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους
παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης)
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός,
πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του
παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Δημητριακά τύπου Cheerios: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με
μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε
συσκευασία των 375 γρ.
Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Σε συσκευασία 370 γρ. και δυνατότητα
επιλογής ειδών φρούτων.
Μπαχαρικά: Πιπέρι μαύρο, κανέλα σκόνη και ξύλο, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύμινο, δάφνη,
γαρίφαλο, δυόσμος, βασιλικός, μπαχάρι κ.λ.π., όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται
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στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία
σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Τοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος: είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση
του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ.
Ντοματάκια κονσέρβα αποφλοιωμένα: Είναι το προϊόν που αποτελείται από τομάτες
ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωμένες σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση
κονσερβοποιημένες και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή
χάρτινη των 400 γρ.
Ψωμί για τοστ: Σταρένιο ψωμί με προζύμι ,χωρίς συντηρητικά , διπλής συσκευασίας των 700 gr.
Νερό: Το νερό να είναι Φυσικό Επιτραπέζιο και Ελληνικής προέλευσης. Θα είναι συσκευασμένο
αεροστεγώς σε διαφανή φιάλη «ΡΕΤ» που είναι κατάλληλη για νερό. Στη συσκευασία πρέπει να
αναγράφονται σε εμφανές σημείο και να είναι ευανάγνωστες, στην ελληνική γλώσσα τα πιο κάτω
στοιχεία: Όνομα ή Εμπορική επωνυμία & διεύθυνση του παρασκευαστή, ο αριθμός άδειας
λειτουργίας του εργοστασίου, Ονομασία της πηγής προέλευσης του νερού (για το φυσικό
μεταλλικό νερό), φυσική και χημική ανάλυση του νερού
Γιαούρτι χύμα: Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη
αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και
προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική για αυτό ζύμωση. Το προϊόν
να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Μέλι: Μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο, κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ.
Κατεψυγμένα Ψάρια: Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια θα είναι καθαρισμένα, κατά
προτίμηση 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 ψαριών αποκλειόμενης
απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων ψαριών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Ο
προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος
HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των
χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό
ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.2:
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για την λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά
Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για την λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά για ένα έτος.
Για τα είδη και τις ζητούμενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Η 1/2014 απόφαση της Επιτροπής
Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου σύμφωνα με την οποία καθορίσθηκαν τα είδη των
παρεχόμενων τροφίμων προς τους δυνητικά δικαιούχους καθώς και η ποσότητα που αντιστοιχεί σε
τετραμελή οικογένεια κατά μήνα β) το πλήθος των δυνητικά δικαιούχων (310) με βάση τις αιτήσεις
υπαγωγής στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για το έτος 2014.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
- Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα
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Οι ενδεικτικές τιμές του τιμολογίου μελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιμών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - (http://e-prices.gr/search)
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 29.020,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13% ή 23% και βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά του έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 10-6481.001 με εγγεγραμμένη
πίστωση ποσού 16.500,00€.
Για το α΄ εξάμηνο 2014
ΚΑ : 15-6481.002 με ποσό προϋπολογισμού 6.299,25€
Ενώ αντίστοιχα για το ά εξάμηνο 2015 ο ΚΑ είναι:
Κ.Α.: 15-6481 με ποσό προϋπολογισμού 22.250,20€
Β)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β1) για το υπόλοιπο 2015

α/α

Είδος

1

Γάλα συμπυκνωμένο
τύπου εβαπορέ

2

Ζάχαρη

3

Φακές ψιλές

4

Φασόλια ξερά
μέτρια

5

Ρύζι νυχάκι

6
7

Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 6
Ζυμαρικά
Κριθαράκι μέτριο

8

Τοματοπελτέ

9

Αλεύρι

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμάχιο 410
γραμ
Τεμάχιο 1
κιλό
Συσκευασία
500 γραμ
Συσκευασία
500 γραμ
Συσκευασία
500 γραμ
Συσκευασία
500 γραμ
Συσκευασία
500 γραμ
Συσκευασία
200 γραμ
Συσκευασία
1 κιλού
ΣΥΝΟΛΟ:

Τιμή
Μονάδ
ας (Με
Φ.Π.Α.)

Ποσότητα

Συνολική
Δαπάνη

0,90

900

810,00€

1,00

500

500,00 €

1,30

1.000

1.300,00 €

1,60

800

1.280,00 €

0,95

1.000

950,00 €

0,85

1.000

850,00 €

0,90

800

720,00 €

0,80

600

480,00 €

1,30

1.000

1.300,00 €
8.190,00€

Β2) για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης

α/α

Είδος

2

Γάλα συμπυκνωμένο
τύπου εβαπορέ
Ζάχαρη

3

Φακές ψιλές

4

Φασόλια ξερά μέτρια

1

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Μονάδ
ας (Με
Φ.Π.Α.)

Ποσότητ
α

Συνολική
Δαπάνη

Τεμάχιο 410 γραμ

0,90

2.000

1.800,00 €

Τεμάχιο 1 κιλό
Συσκευασία 500
γραμ
Συσκευασία 500
γραμ

1,00

1.500

1.500,00 €

1,30

2.500

3.250,00 €

1,60

2.000

3.200,00 €
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5
6
7

Ρύζι νυχάκι
Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 6
Ζυμαρικά Κριθαράκι
μέτριο

8

Τοματοπελτέ

9

Αλεύρι

Συσκευασία 500
γραμ
Συσκευασία 500
γραμ
Συσκευασία 500
γραμ
Συσκευασία 200
γραμ
Συσκευασία 1 κιλού
ΣΥΝΟΛΟ:

0,95

2.500

2.375,00 €

0,85

2.500

2.125,00 €

0,90

1.500

1.350,00 €

0,80

1.500

1.200,00 €

1,30

3.100

4.0300,00 €
20.830,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.2 ΓΙΑ 14 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:
29.020,00€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:
39.361,56€
Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γάλα συμπυκνωμένο τύπου εβαπορέ: Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα
σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά
ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία
και με εύκολο άνοιγμα (easy open).
Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.
Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (φασόλια ξερά μέτρια και φακές ψιλές) και να πληροί
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
Ρύζι (τύπου νυχάκι): Τo ρύζι να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναι απολύτως καθαρό,
απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της
συσκευασίας να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)ελληνικής προέλευσης β)ποιότητα Α. Η
συσκευασία να είναι των 500 γραμμαρίων
Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 6: Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100% και να μην προορίζονται
για επαγγελματική χρήση. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και
να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Η συσκευασία των
ζυμαρικών να είναι των 500 γρ.
Τοματοπελτές: Μεταλλικό ειδικό κιτίο 410 γρ. το οποίο πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και
Κτηνιατρικές διατάξεις. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία
θα απέχει τουλάχιστον 1 μήνα από την ημερομηνία παράδοσής της στο Ν.Π. Θα παρασκευάζεται
και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα.
Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της
άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕKΘΕΣΗ
Η μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος μακράς διαρκείας για το προσωπικό που εργάζεται στο
Δήμο για δεκαέξι μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, χρήσης 2015 – 2016,
σύμφωνα με την από 53361/2-11-2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας που
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1503/τεύχος Β΄ 11-10-06) καθώς επίσης
σύμφωνα και με την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.
Η ποσότητα που καθορίζεται από τις πιο πάνω αποφάσεις αναλογεί σε ένα (1) λίτρο γάλακτος
ημερησίως για κάθε εργαζόμενο.
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
- Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα
Η ζητούμενη ποσότητα έχει υπολογισθεί ανά υπηρεσία και επί την βάση
Α. Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής (Κ.Α 15)
Έξι (6) εργαζόμενοι μόνιμοι
Β. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α 20)
Είκοσι έξι (26) εργαζομένων εκ των οποίων επτά (7) είναι μόνιμοι και αορίστου χρόνου
και δεκαεννέα (19) ορισμένου χρόνου με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας.
Γ. Τεχνική Υπηρεσία (Κ.Α 30)
Τρεις (3) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας μόνιμη και αορίστου χρόνου
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 15.447,60€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13% και βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου Πλατανιά του έτους 2015 ως ακολούθως:
Κ.Α.: 15-6063 001 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 750,00 €
Κ.Α.: 20-6063 001 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.100,00€
Κ.Α.: 25-6063 001 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 500,00 €
Κ.Α.: 30-6063 001 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 400,00 €
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το υπόλοιπο 2015:
Κ.Α.: 15-6063 001 με ποσό προϋπολογισμού 705,60€
Κ.Α.: 20-6063 001 με ποσό προϋπολογισμού 3.057,60 €
Κ.Α.: 25-6063 001 με ποσό προϋπολογισμού 352,80€
Κ.Α.: 30-6063 001 με ποσό προϋπολογισμού 352,80€
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης: 10.046,40€
Κ.Α.: 15-6063 001 με ποσό προϋπολογισμού 2.091,60€
Κ.Α.: 20-6063 001 με ποσό προϋπολογισμού 6.909,00 €
Κ.Α.: 30-6063 001 με ποσό προϋπολογισμού 1.045,80€
ενώ για το 2016 οι πιστώσεις, αντίστοιχα, θα προβλεφθούν στους κωδικούς:
Κ.Α.: 15-6063 001
Κ.Α.: 20-6063 001
Κ.Α.: 30-6063 001
Β)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το
προσωπικό που εργάζεται στο Δήμο Πλατανιά από 1/9/2015 έως 31/12/2016, περιλαμβάνουν δε το
συνολικό κόστος του προμηθευόμενου γάλακτος, των αμοιβών του προσωπικού που θα
απασχοληθούν για την μεταφορά και παράδοση του στους χώρους του Δήμου καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι απαραίτητη και αναγκαία
για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης
αλλά και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.
Ακόμα στις μονάδες του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους κρατήσεις όπως
αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς.
Τιμή ενός (1) λίτρου
Ένα ευρώ και 24 λεπτά, χωρίς το ΦΠΑ 13% (1,24 €, χωρίς 13% ΦΠΑ )
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
για το υπόλοιπο 2015

Υπηρεσία 15, 6 μόνιμοι υπάλληλοι
Απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος 2015

Τιμή μονάδας
με ΦΠΑ

Δαπάνη με ΦΠΑ για
την υπηρεσία 15,
2015

504

1,40

705,60

Υπηρεσία 20, 7 μόνιμοι υπάλληλοι & 19 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου
Απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος 2015

Τιμή μονάδας
με ΦΠΑ

Δαπάνη με ΦΠΑ για
την υπηρεσία 15,
2015

2.184

1,40

3.057,60

Υπηρεσία 30, 3 μόνιμοι υπάλληλοι
Απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος 2015

Τιμή μονάδας
με ΦΠΑ

Δαπάνη με ΦΠΑ για
την υπηρεσία 15,
2015

252

1,40

352,80
Σύνολο: 4.468,80€

για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης
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Υπηρεσία 15, 6 μόνιμοι υπάλληλοι
Απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος 2015

Τιμή μονάδας
με ΦΠΑ

Δαπάνη με ΦΠΑ για
την υπηρεσία 15,
2016

1.494

1,40

2.091,60

Υπηρεσία 20, 7 μόνιμοι υπάλληλοι & 19 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου
Απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος 2016

Τιμή μονάδας
με ΦΠΑ

Δαπάνη με ΦΠΑ για
την υπηρεσία 20,
2016

4.935

1,40

6.909,00

Υπηρεσία 30, 3 μόνιμοι υπάλληλοι
Απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος 2016

Τιμή μονάδας
με ΦΠΑ

Δαπάνη με ΦΠΑ για
την υπηρεσία 30,
2016

747

1,40

1.045,80

Σύνολο: 10.046,40€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5.1 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:
14.515,20€

Δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια υποχρέωσης παροχών σε είδος χρειάζεται να χορηγήσει στους
εργαζόμενους δικαιούχους 1 λίτρο φρέσκο γάλα / δικαιούχο εργαζόμενο των διαφόρων υπηρεσιών
του, σε καθημερινή βάση (σχετική Κ.Υ.Α. 53361/2006 ΦΕΚ 1503/Β/2006). Με την μεταγενέστερη
Κ.Υ.Α. 36586/2007-ΦΕΚ 1323/Β/2007) ορίζεται ότι σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, χορηγείται γάλα μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ. Με βάση τη σύμφωνη
γνώμη του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού Χανίων (αριθμ. Πρωτ.
119/29-7-2015 σχετικό έγγραφο), το προμηθευόμενο είδος είναι επώνυμο γάλα μακράς διαρκείας
(20-25 ημερών), πλήρες (όπως καθορίζεται σήμερα από την νομοθεσία), του οποίου η ποιότητα θα
είναι άριστη. Θα δίνεται σε συσκευασία του ενός λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας, θα
αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η οποία πρέπει να είναι 20-25 ημερών
εντός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος δηλαδή
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε mg, βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6, Β12,
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ενέργεια σε Kj ή Kcal. Σε κάθε συσκευασία θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μην είναι εφικτή
η περαιτέρω διάθεση του. Επίσης ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την
διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.).Το προϊόν θα διαθέτει
παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειρά ISO,πιστοποιητικά ποιότητας και
ελέγχου του HACCP ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα
δίνονται υποχρεωτικά : (α) το σχετικό δείγμα, (β) όλα τα τεχνικά στοιχεία, περιγραφές, prospectus
στην Ελληνική γλώσσα, (γ) κατάλογος πωλήσεων παρόμοιων ειδών στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τους σχετικούς όρους της διακήρυξης. Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ημέρες, ώρες και στα σημεία
που θα ορίσει ο Δήμος Πλατανιά.
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
- Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕKΘΕΣΗ
Η μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος μακράς διαρκείας για το προσωπικό που εργάζεται στο
Δήμο για δεκαέξι μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, χρήσης 2015 – 2016,
σύμφωνα με την από 53361/2-11-2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας που
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1503/τεύχος Β΄ 11-10-06) καθώς επίσης
σύμφωνα και με την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.
Η ποσότητα που καθορίζεται από τις πιο πάνω αποφάσεις αναλογεί σε ένα (1) λίτρο γάλακτος
ημερησίως για κάθε εργαζόμενο.
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
- Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα
Η ζητούμενη ποσότητα έχει υπολογισθεί ανά υπηρεσία και επί την βάση τρεις (3) μόνιμους
εργαζομένους και έξι (6) ορισμένου χρόνου με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 3.669,40€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13% και βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του έτους 2015 ως ακολούθως:
Κ.Α.: 15-6063 001 με εγγεγραμμένη πίστωση:
Ενώ για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης αντιστοιχεί ο Κ.Α.: 15-6063
προϋπολογισμού

με ποσό

Β) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος για
τους δικαιούχους που εργάζονται στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά για το β εξάμηνο 2014 και α
εξάμηνο 2015, περιλαμβάνουν δε το συνολικό κόστος του προμηθευόμενου γάλακτος, των αμοιβών
του προσωπικού που θα απασχοληθούν για την μεταφορά και παράδοση του στους χώρους του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά
είναι απαραίτητη και αναγκαία για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα
με τους κανόνες της επιστήμης αλλά και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην
Τεχνική Περιγραφή.
Ακόμα στις μονάδες του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους κρατήσεις όπως
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αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς.
Τιμή ενός (1) λίτρου: Ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά, χωρίς ΦΠΑ 13% ( 1,24 €, χωρίς ΦΠΑ
13% )

για το υπόλοιπο 2015

3 μόνιμοι υπάλληλοι & 6 ορισμένου χρόνου
Απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος 2015

Τιμή μονάδας
με ΦΠΑ

Δαπάνη με ΦΠΑ , 2015

677

1,40

947,80
Σύνολο : 947,80€

για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης

Απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος 2015

Τιμή μονάδας
με ΦΠΑ

Δαπάνη με ΦΠΑ, 2016

1.944

1,40

2.721,60

Σύνολο: 2.721,60€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5.2 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:
3.669,40€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ
αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης:
19.117,00€
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Δ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όμοιες με τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται για την υποκατηγορία 5.1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα προμηθειών Δήμου Πλατανιά, 2015
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Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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