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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

4/2015

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 197.375,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών
Προσώπων του έτους 2015», ενδεικτικού προϋπολογισμού
197.375,44 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια εμπίπτει στην διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος
Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και της ερμηνευτικής
εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 3/11543/26.03.2013.
Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, αφού παρέλαβε τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου
Σπάρτης καθώς και των Νομικών Προσώπων προς το Δήμο, προχώρησε στην εκπόνηση
της παρούσας ενιαίας μελέτης.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αιτήματα οι ανάγκες προμήθειας για κάθε φορέα χωριστά
είναι οι εξής:
Ο Δήμος Σπάρτης χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια: α) τροφίμων και ειδών υγιεινής και
καθαριότητας για το κοινωνικό παντοπωλείο, σύμφωνα με το αρ. 14603/22-5-2015 αίτημα
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου (ΑΔΑΜ: 15REQ002846880 201506-15), β) γάλακτος για να δοθεί ως παροχή στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου,
σύμφωνα με το
αρ. 20986/10-7-2015 αίτημα του Τμήματος Προϋπολογισμού και
Λογιστηρίου του Δήμου (ΑΔΑΜ: 15REQ002905981, 15REQ002905712, 15REQ002905856,
15REQ002905907, 15REQ002905998 2015-06-15) και γ) ειδών υγιεινής και καθαριότητας
για τις υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με το αρ. 2487/28-01-2015 αίτημα της Δ/νσης
Περιβάλλοντος του Δήμου (ΑΔΑΜ: 15REQ002905357 & 15REQ002905456 2015-07-10)
Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου χρειάζεται να προβούν στην προμήθεια τροφίμων και
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου , σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματά τους που
απέστειλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να συνταχθεί η απαιτουμένη
ενιαία μελέτη. Συγκεκριμένα:


Το Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης»,
σύμφωνα με το αρ. 357/3-7-2015 αίτημά του, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με
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ΑΔΑΜ:15REQ002902302 2015-07-09,
χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια
γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Ν.Π., τροφίμων για τον Παιδικό
Σταθμό Σπάρτης και το ΚΑΠΗ και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (ειδών
υγιεινής και καθαριότητας) για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του
ΚΑΠΗ.
Το Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης», σύμφωνα με τα αρ. 70 &
71/26-2-2015
αιτήματά του,
που
αναρτήθηκαν στο
ΕΣΗΔΗΣ
με
ΑΔΑΜ:15REQ002897090 2015-07-07
& ΑΔΑΜ:15REQ002897047 2015-07-07
αντίστοιχα, χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια τροφίμων (παροχή γάλακτος
δικαιούχων υπαλλήλων) και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (ειδών
υγιεινής και καθαριότητας) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς του και
γραφεία του Ν.Π.
Το Ν.Π. «Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης», σύμφωνα με το αρ.
85/17-2-2015 αίτημά του, χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου (ειδών υγιεινής και καθαριότητας) για τα μουσεία, την
Φιλαρμονική, το Πνευματικό Κέντρο και τα γραφεία του Ν.Π.
Το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»,
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 31/18-2-2015 αίτημα του, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ
με ΑΔΑΜ:15REQ002676901 2015-03-31, χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (ειδών υγιεινής και καθαριότητας) για τις
ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»,
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 39/18-2-2015 αίτημα του, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ
με ΑΔΑΜ:15REQ002676916 2015-03-31, χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (ειδών υγιεινής και καθαριότητας) για τις
ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συνολική αξία της προμήθειας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης ανέρχεται σε
197.375,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. H δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους
εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά, ως εξής:
Α) Δήμος Σπάρτης:
1. ΚΑΕ 20-6061.002 με διαμορφωμένη, ύστερα από την 314/2015 ΑΔΣ, πίστωση
ποσού 19.838,28 € με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος» (Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης
124 & 536/2015)
2. ΚΑΕ 30-6061.002 με διαμορφωμένη, ύστερα από την 314/2015 ΑΔΣ, πίστωση
ποσού 793,53 € με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος» ( Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης
125/2015)
3. ΚΑΕ 35-6061.002 με διαμορφωμένη, ύστερα από την 314/2015 ΑΔΣ, πίστωση
ποσού 1.190,30 € με τίτλο «Παροχές σε είδος» ( Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης
537/2015)
4. ΚΑΕ 45-6061.001 με διαμορφωμένη, ύστερα από την 314/2015 ΑΔΣ, πίστωση
ποσού 361,00 € με τίτλο «Παροχές σε είδος» (Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης 126 &
538/2015)
5. ΚΑΕ 70-6061.002 με διαμορφωμένη, ύστερα από την 314/2015 ΑΔΣ, πίστωση
ποσού 16.763,35 € με τίτλο «Παροχές σε είδος» (Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης
127 & 539/2015)
6. ΚΑΕ 15-6699.001 με διαμορφωμένη, ύστερα από την 293/2015 ΑΔΣ, πίστωση
ποσού 30.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» (Έκθεση
Ανάληψης Δαπάνης 520/2015)
7. ΚΑΕ 10-6635.001 πίστωσης 5.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας» (Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης 540/2015)
8. ΚΑΕ 35-6634 πίστωσης 20.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού» (Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης 541/2015)

-4-

Β) Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης:
1. ΚΑΕ 10-6481.001 πίστωσης ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια ειδών
παντοπωλείου» (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 38/2015)
2. ΚΑΕ 10-6481.002 πίστωσης ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια ειδών
κρεοπωλείου για τον
Παιδικό
Σταθμό Σπάρτης» (Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης 39/2015)
3. ΚΑΕ 10-6481.003 πίστωσης ποσού 5.000,00 €με τίτλο «Προμήθεια ειδών
ιχθυοπωλείου για το Παιδικό Σταθμό Σπάρτης» (Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης 40/2015)
4. ΚΑΕ 10-6481.004 πίστωσης ποσού 7.000,00 €με τίτλο «Προμήθεια ειδών
οπωροπωλείου για το Παιδικό Σταθμό Σπάρτης» (Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης 41/2015)
5. ΚΑΕ 10-6481.005 πίστωσης ποσού 7.500,00 €με τίτλο «Προμήθεια ειδών
Αρτοπ. Ζαχαροπλαστικής για το Παιδικό Σταθμό Σπάρτης» (Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης 42/2015)
6. ΚΑΕ 10-6481.006 πίστωσης ποσού 18.000,00 €με τίτλο «Προμήθεια
Γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων
για το Παιδικό Σταθμό
Σπάρτης» (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 43/2015).
7. ΚΑΕ 10-6063.001 πίστωσης ποσού 3.000,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε
είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κτλ)» (Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης 21/2015).
8. ΚΑΕ 10-6634.001 πίστωσης ποσού 6.500,00 €με τίτλο «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 55/2015)
Γ) Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης:
1. ΚΑΕ 10-6063.001 πίστωσης 3.050,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κτλ)» (Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης 16 &
79/2015)
2. ΚΑΕ 15-6634.001 πίστωσης 3.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού» (Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης 43/2015)
Δ) Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης:
ΚΑΕ 10-6635.001 πίστωσης 1.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας». (Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης 17/2015)
Ε) Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης:
Η δαπάνη ποσού 23.159,67 € για την προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και
ευπρεπισμού, θα βαρύνει τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
ΣΤ) Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης:
Η δαπάνη ποσού 21.639,43 € για την προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και
ευπρεπισμού, θα βαρύνει τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
Η συνολική αξία της προμήθειας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης ανέρχεται σε
197.375,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών της προμήθειας είναι
ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 5.418,24 €
{ΟΜΑΔΑ Β} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 5.085,00 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 6.133,35 €
{ΟΜΑΔΑ Δ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ προϋπολογισμού 5.842,10 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Δ1
ποσού 4.474,80 € και Δ2 ποσού 1.367,30€)
{ΟΜΑΔΑ Ε} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ προϋπολογισμού 46.310,36 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1
ποσού 38.982,22 €, Ε2 ποσού 2.777,36 €, Ε3 ποσού 4.550,78 €)
{ΟΜΑΔΑ ΣΤ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
προϋπολογισμού 5.957,89 €.
{ΟΜΑΔΑ Ζ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ προϋπολογισμού
4.852,79 €.
{ΟΜΑΔΑ Η} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ) προϋπολογισμού
32.928,24 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Η1 ποσού 19.605,59 € και Η2 ποσού 13.322,65 €)
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{ΟΜΑΔΑ Θ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
προϋπολογισμού 84.847,47 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Θ1 ποσού 30.825,65 €, Θ2 ποσού 2.959,01 €,
Θ3 ποσού 5.386,60 €, Θ4 ποσού 877,11 €, Θ5 ποσού 21.639,43 €, Θ6 ποσού 23.159,67 €)
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ειδικότερα α) Για τα είδη οπωροπωλείου (Ομάδα Α), ιχθυοπωλείου (Ομάδα Β), κρεοπωλείου
(Ομάδα Γ) και ελαιολάδου (Ομάδα Δ), κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και β) Για τα υπόλοιπα
είδη (Ομάδες Ε, ΣΤ, Ζ, Η, & Θ) κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη
τιμή επί των ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης.
O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, έως την λήξη
του οικονομικού έτους 2015 με δυνατότητα παράτασής της έως την διενέργεια νέου
διαγωνισμού και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των
ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για κάθε
φορέα και κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών.
Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.
Οι συμβάσεις προμήθειας θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.
Ομοίως οι παραλαβές των ειδών, θα διενεργηθούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και
των Ν.Π., και ύστερα από έγγραφη παραγγελία τους προς τον προμηθευτή. Τα έξοδα
μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι φορείς δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών που
αναγράφονται στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εφόσον δεν το κρίνουν σκόπιμο.
Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και
τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Ισχύουσες διατάξεις:
1. Ο N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και
ιδιαίτερα το άρθρο 158 και του άρθρου 209.
2. Η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
3. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα το άρθρο 278.
4. Η Αριθ. 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας
σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»
5. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος
Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)
6. Η αρ. 3/11543/26-3-2013 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. και το αρ. 13662/8-4-2013 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.
7. Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ. 19/1995 τεύχος Α).
8. Η Αριθ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β’) «Εξαίρεση προμηθειών που
πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)».
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9. Ο N. 4155/13 (ΦΕΚ 120/29-5-2013 τεύχος Α): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
10. Η υπ' αριθμ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013 τεύχος Β’) Απόφαση: Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 22/7/2015
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών

Ο Συντάξας

Γεωργία Κούμαρη

Μαρία Βαχαβιώλου
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

4/2015

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 197.375,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ
{ΟΜΑΔΑ Α } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι Α΄ κατηγορίας 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 φαγωθούν.
 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.
{ΟΜΑΔΑ Β } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΨΑΡΙΑ
Ψάρια φιλέτα / φέτες (φρέσκα ή κατεψυγμένα):
 Τα φρέσκα και τα κατεψυγμένα ψάρια πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, καλά
διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από το ψυγείο ή την κατάψυξη ώστε να μην
έχουν ξεπαγώσει καθόλου.
 Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα.
 Τα κατεψυγμένα κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του
αρχικού βάρους τους.
 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 αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος.
 Η προέλευση των φρέσκων ψαριών να είναι ελληνική.
 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια,
λέπια, πτερύγια και κόκαλα (φιλέτο).

-8-



Το είδος του φρέσκου ή κατεψυγμένου ψαριού θα καθορίζεται σε κάθε φορά
από την υπηρεσία σύμφωνα με την διαθεσιμότητα της αγοράς και τις ανάγκες
των νηπίων.

{ΟΜΑΔΑ Γ } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ (Άνευ οστού)
 Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί
στην Ελλάδα με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων
πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν την προέλευση.
 Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα παραπάνω
 Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, άνευ οστών, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά.
 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του
HACCP και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
 Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ
Κοτόπουλο (στήθος φιλέτο ή μπούτι):
 Να είναι νωπά, Α΄ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο, και
να παράγονται στην Ελλάδα
 Να προέρχεται από πτηνά που έχουν υποστεί αφαίμαξη και είναι πλήρως
αποπτερωμένα.
 Να προέρχεται από πτηνό το βάρος του οποίου να κυμαίνεται από 1,5-1,8
κιλά.
 Να είναι καθαρά, χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία.
 Να είναι απαλλαγμένα από οστά (φιλέτο ) από το στήθος ή το μπούτι του
πτηνού.
 Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες
αίματος και σοβαρούς μώλωπες
 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα
κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα
κοτόπουλα
 Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης
από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του
κτηνιατρικού ελέγχου.
 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98 και του
HACCP.

{ΟΜΑΔΑ Δ } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
 Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία : «extra παρθένο ελαιόλαδο»
 Να παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα
 Να είναι οξύτητας μικρότερης ή το πολύ ίσης με 0.1
 Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην
Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα
HACCP(Φ.Ε.Κ 1129 Β΄/4-10-2000 και Ευρωπαϊκή Ένωση, Δελτίο ΕΕ4/2003 14-52)
 Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος,
χωρητικότητας 5 λίτρων.
 Να φέρει ημερομηνία παραγωγής και ανάλωσης.
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{ΟΜΑΔΑ Ε } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΦΡΕΣΚΟ
 Το φρέσκο γάλα να είναι αγελαδινό, πλήρως παστεριωμένο και ομογενοποιημένο
με 3,5% λιπαρά , προέλευσης 100% Ελληνικό.
 Η συσκευασία του θα πρέπει να είναι ειδικού χάρτινου υλικού η οποία θα πληροί
του όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας.
 Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στην φιάλη δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από μία (1) ημέρα από την ημερομηνία παράδοσής της.
 Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη των τριών ημερών.
 Το βάρος της κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ένα (1) λίτρο.
 Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση,
όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες
διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνίας με την
εταιρία κ.λ.π).
 Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις
διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών
κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με
βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’).
 Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο
κατασκευάζει το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 9001:2000 και
θα κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο.
 Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE ή θα είναι πιστοποιημένα από
ελληνικό φορέα.
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την μεταφορά
των προϊόντων με αυτοκίνητα - ψυγεία μέχρι τα σημεία παράδοσης, μετά από
συνεννόηση με την υπηρεσία.

{ΟΜΑΔΑ ΣΤ } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 2% ΛΙΠΑΡΑ
 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.
 Ειδικότερα το προσφερόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι συμπαγές, όχι
πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να εμφανίζει την όψη αλάβαστρου
χωρίς διαχωρισμό ορού ή συσσώρευση υγρασίας κάτω από το κάλυμμα. Η
οσμή- γεύση της θα είναι αρωματική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε
χρώμα λευκό όπως του γάλακτος.
 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διακινείται σε
συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες υγειονομικές και
κτηνιατρικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Κg ή των 500 gr
 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με του όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις
καθώς και τα μικροβιολογικά κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989
και 56/95.
 Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα - ψυγεία και να φέρουν τη σχετική άδεια
της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας.
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ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τυροκομικά προϊόντα: (τυρί φέτα εγχώρια ποπ, τυρί κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε., μυζήθρα
εγχώρια τριμμένη, τυρί τοστ τύπου gouda σε φέτες).
 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 Παιδικού Σταθμού 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 Ν.Π.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας
συστήματος HACCP (αρ.487/21-9-2000 KYA) 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
{ΟΜΑΔΑ Ζ } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΨΩΜΙ
 Σύμμεικτο-χωριάτικο ψωμί το οποίο να παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη
αλεύρων α ποιότητας κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων Τ.70%
από μαλακό σιτάρι.
 Να διατίθεται σε ισοβαρείς φρατζόλες ενός κιλού περίπου, που να έχουν ψηθεί
την ίδια μέρα με την ημέρα της διάθεσης.
 Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε χαρτοσακούλες από καθαρή
χαρτομάζα, στις οποίες θα τοποθετούνται όταν αποκτήσουν θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ
 Να παρασκευάζεται από υλικά Α ποιότητας.
 Να διατίθεται σε συσκευασία των 20 τεμαχίων, στην οποία θα αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Σοκολατάκια γάλακτος (σε σχήμα καρδιάς) με
κουραμπιέδες, μελομακάρονα:
 Να παρασκευάζονται από υλικά Α ποιότητας.
 Να διατίθενται συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί .

περιτύλιγμα,

βασιλόπιτα,

Τα οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
υποχρεωτικά πρέπει να έχουν το κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές σε
τρόπο ώστε να διατηρείται καθαρό. Τόσο τα είδη αρτοποιίας όσο και τα είδη
ζαχαροπλαστικής θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
τις ισχύουσες υγειονομικές, και αγορανομικές διατάξεις.
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{ΟΜΑΔΑ Η } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
ΜΕΛΙ
Μέλι: Μέλι Ανθέων: 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 1 Kg.
 Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να αναγράφεται
σαφώς στη συσκευασία
 Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό
 Να προέρχεται από άνθη και να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας.
 Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα ή ανοξείδωτα δοχεία.
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
Μαρμελάδα: φράουλα κατά προτίμηση ή επιλογής ειδών φρούτων ανάλογα με τις
ανάγκες του Ν.Π.
Το προιόν να είναι σύμφωνο με τον Κ.Τ.Π και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο
132) και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Σε συσκευασία πλαστική
500 γρ. ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του Ν.Π., καθώς και επιλογής
ειδών φρούτων.
ΑΥΓΑ
Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α' κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε.
Τα αυγά θα πρέπει να είναι ωοσκοπημένα Α' κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις
βάσει των κείμενων διατάξεων και να έχουν μεσαίο βάρος 53-63 γρ. Τα αυγά θα είναι
συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, με τις παρακάτω
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεις:
 όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά
την συσκευασία
 διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου
 κατηγορία αυγού Α'
 κατηγορία βάρους
 αριθμός αυγών
 ημερομηνία ελάχιστης δραστηριότητας
Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό
ΟΣΠΡΙΑ
Φασόλια, φακές, ρεβίθια αποφλοιωμένα, μαυρομάτικα φασόλια
 Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας 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 γραμμαρίων
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Μακαρόνια Νο 2, 6, 10, μακαρόνια διαίτης Νο 6 κατάλληλα για διαβητικούς, μακαρονάκι
κοφτό, μακαρονάκι κοφτό διαίτης κατάλληλο για διαβητικούς, κριθαράκι μέτριο, πάστα
τριβελάκι (βίδες), χυλοπίτες, τραχανάς ξινός
 Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και
υγειονομικές διατάξεις.
 Τα ζυμαρικά διαίτης για διαβητικούς θα πληρούν τους όρους του άρθρου 6
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών περί τροφίμων για ειδική διατροφή
 Όλα τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.
 Χώρα Παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα
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Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
Τύπου βιτάμ soft : 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. Θα διατίθεται
υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γρ.
ΡΥΖΙ
Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (γλασσέ, κίτρινο τύπου αμερικής για πιλάφι κ.λ.π.) και
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες
κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
ΦΡΥΓΑΝΙΑ
Φρυγανιά σίτου: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113
του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.
Κάθε συσκευασία να περιέχει 4 πακέτα συνολικού βάρους 510 - 520 γρ. Το τρίμμα
φρυγανιάς θα διατίθεται σε σακουλάκια των 500γρ.
ΑΛΕΥΡΙ
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Είναι μείγμα σκληρού και μαλακού σιταριού που
προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από την
άλεση 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 του 1 Kg.
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ
Αλεύρι τύπου φαρίνα με διογκωτικό. Είναι μαλακό αλεύρι που προέρχεται αποκλειστικά
και μόνο από την άλεση υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή
οργανική ουσία, το οποίο περιέχει διογκωτικό. 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 των 500 γρ.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Τύπου πτι μπερ : To προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142
του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε
συσκευασία των 225-275 γρ.
ΖΑΧΑΡΗ
Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του
Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε
συσκευασία τoυ 1 Kg.
ΑΛΑΤΙ
Αλάτι μαγειρικό 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 στις εξής
συσκευασίες: πλαστική φιάλη 750γραμ. και πλαστικό σακουλάκι των 500 γραμ.
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ΞΥΔΙ
Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή
σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π και τις
ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π περί επισήμανσης. Θα
διατίθεται σε πλαστική φιάλη σε συσκευασία των 300 ml ή των 4 λίτρων.
ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ
Χυμός λεμόνι ως άρτυμα για φαγητά: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 40 του Κ.Τ.Π. Θα διατίθεται σε πλαστική ή γυάλινη φιάλη των 350 γρ.
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ - ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Κορν φλάουερ – Άνθος αραβοσίτου βανίλια: Θα διατίθεται στη συσκευασία που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Πιπέρι μαύρο, ρίγανη, κανέλα, κύμινο, δυόσμος κ.λ.π. όχι χύμα. Να πληρούν τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και
υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ (PASSATA)
Ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας (passata): είναι το προϊόν που
παρασκευάζεται από χυμό ντομάτας που έχει υποστεί ελαφρά συμπύκνωση του
σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού
αυτών, ώστε τα στερεά συστατικά να είναι 6% τουλάχιστον. Να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές
διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γρ.
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό
Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες
διατάξεις και όρους πoυ διαλαμβάνoνται στην ειδική γι αυτό Noμoθεσία αρμoδιότητας
Yπoυργείων Bιoμηxανίας και Κoινωνικών Yπηρεσιών. Θα διατίθεται σε συσκευασία
που θα περιέχει έξι (6) πλαστικές φιάλες των 1,5 λίτρων.
ΧΥΜΟΣ
Χυμός πορτοκαλιού (με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης) ή χυμός βύσσινο ή χυμός από
κοκτέιλ φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν
που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές
μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών
των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων
πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών
πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και
127 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε
χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου ή των 250 ml.
ΚΑΦΕΣ
Καφές: φίλτρου ή ελληνικός αρίστης ποιότητας φρεσκοαλεσμένος και
φρεσκοκαβουρδισμένος. Να είναι συσκευασμένος αεροστεγώς για να διατηρεί το
άρωμά του σε συσκευασία του 1 κιλού. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 50 του Κ.Τ.Π.
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ΚΑΚΑΟ
Καθαρή σκόνη κακάο, αρίστης ποιότητας. Να είναι συσκευασμένο αεροστεγώς για να
διατηρεί το άρωμά του σε συσκευασίες των 500γρ. ή του 1 κιλού. Να πληροί τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 56 του Κ.Τ.Π..
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚA
Αναψυκτικό τύπου κόλα συσκευασμένο σε αλουμινένια κουτιά των 330 ml. Να
πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα
 Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή
αραίωσης
 Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος
 Να αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καθώς και
το ποσοστό της αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας και η τυχόν προσθήκη
βιταμινών)
 Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε λίπος να είναι 7,5 - 7,8%
 Το βάρος της κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι 400 - 410 γρ. Τα γαλατάκια σε
μερίδες θα έχουν βάρος 15 γραμμαρίων έκαστο και θα διατίθενται σε συσκευασία
των 10 τεμαχίων.
 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ.
 Κατά παράδοση από τον προμηθευτή ,τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι
απαλλαγμένα από χτυπήματα. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον
προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με ακέραια
 Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλατος δεν έχει προέλθει από ζώα ή
ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα, όπως
ορίζονται σύμφωνα με έγκυρους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς(π.χ. GREEN
PEACE)
 Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει
σύμφωνα με την οδηγία 02/46ΕΕ.
Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να πληρούν τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες υγειονομικές,
αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα είναι συσκευασμένα σε άθικτα - καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη
σύσταση τους στην ελληνική.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε
φορέα και με έξοδα του προμηθευτή στα σημεία παράδοσης που θα συμφωνηθούν με το
κάθε Νομικό Πρόσωπο. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
εντός τριών ημερών από την έγγραφη εντολής της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει υποχρέωση του
Δήμου ή των Ν.Π. για την απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων των ειδών που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
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ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
{ΟΜΑΔΑ Θ } ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
A) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Σφουγγαρίστρες, ανταλλακτικά
- Σφουγγαρίστρα 300 - 350 gr επαγγελματική βαμβακερή λευκή με κρόσσια πλάτους 11cm
με κοντάρι αλουμινίου με συνδετήρα
- Ανταλλακτικό επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 300 - 350 gr βαμβακερή λευκή με
κρόσσια πλάτους 11cm
- Σφουγγαρίστρα τύπου Wettex γίγας με κοντάρι
- Σφουγγαρίστρα τύπου Wettex γίγας (ανταλλακτικό)
Κουβάδες, ανταλλακτικά
- Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός μονός τροχήλατος 24 - 25 lt με μηχανισμό
στυψίματος
- Ανταλλακτικό μηχανισμού στυψίματος (πρέσας) επαγγελματικού κουβά
σφουγγαρίσματος
- Κουβάς πλαστικός με στίφτη χωρητικότητας 10 lt
- Κουβάς νερού πλαστικός 15 lt
Λεκάνες
- Λεκάνη στρογγυλή πλαστική Φ 28-31 χωρητικότητας 4 - 5L
- Λεκάνη στρογγυλή πλαστική Φ 42 χωρητικότητας 12L
Υαλοκαθαριστήρας
- Υαλοκαθαριστήρας ανοξείδωτος 45 εκ με γουνάκι και πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 4,5
μέτρων
Παρκετέζες
- Παρκετέζα 60 cm με βαμβακερό πανί και κοντάρι αλουμινίου 140 cm
- Παρκετέζα 80 cm με βαμβακερό πανί και κοντάρι αλουμινίου 140 cm
Σκούπες, βούρτσες , ανταλλακτικά
- Σκούπα απλή 34 cm από νάιλον τρίχα με κοντάρι
- Σκούπα βεντάλια 32 cm από νάιλον τρίχα με κοντάρι
- Σκούπα χόρτου εξωτερικού χώρου με ξύλινο κοντάρι
- Ανταλλακτικό σκούπας με νάιλον τρίχα 34 cm
- Κοντάρι πλαστικοποιημένο 125 cm
- Βούρτσα σκληρή 27 cm με κοντάρι
Εργαλεία ξεσκονίσματος
- Ξεσκονίστρα οροφής με τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου
- Ξεσκονόπανο με χειρολαβή τύπου σουίφερ
Φαράσι
-Φαράσι πλαστικό με κοντάρι
Αποφρακτήρας
-Αποφρακτήρας (βεντούζα) ξεβουλώματος
Βούρτσα τουαλέτας
-Βούρτσα τουαλέτας (πιγκάλ) πλαστικό
Ξεσκονόπανα
-Ξεσκονόπανο γενικής χρήσης διαστάσεων 33x40 εκ. περίπου (πακέτο με 3 τεμάχια)
-Πανί καθαρισμού οικολογικό 400 πλύσεων τουλάχιστον, διαστάσεων 35χ37cm περίπου
(πακέτο με 10 τεμ.)
Σπογγοπετσέτες
-Σπογγοπετσέτα καθαρισμού Νο2 σε διάφορα χρώματα
Σύρμα κουζίνας
-Σύρμα inox κουζίνας για μαγειρικά σκεύη 40 gr
Σφουγγάρια
-Σφουγγάρι Spot Remover που καθαρίζει τους δύσκολους λεκέδες χωρίς απορρυπαντικό
- Σφουγγάρια απλά μεγάλα (21χ12εκ περίπου) γενικής χρήσης
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- Σφουγγάρια κουζίνας διπλής όψης με σύρμα διαστάσεων 14χ7 εκ
Μανταλάκια
Μανταλάκια πλαστικά 12άδα
Β) ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
-Κάδος απορριμμάτων πλαστικός με πεντάλ 15 lt
-Κάδος απορριμμάτων WC πλαστικός λευκός με πεντάλ 5lt
-Κάδος απορριμμάτων πλαστικός χωρητικότητας 100 - 120 lt τροχήλατος με ποδομοχλό.
-Κάδος απορριμμάτων μεταλλικός με πεντάλ 30 lt με αποσπώμενο εσωτερικό πλαστικό
καλάθι
Γ) ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ
-Σαπουνοθήκη τοίχου πλαστική, με διάφανο σώμα για έλεγχο της στάθμης, χωρητικότητας
500 ml
Δ) ΣΑΚΟΙ - ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Σακούλες πλαστικές
- Σακούλες πλαστικές χρώματος λευκού διαστάσεων 48Χ50 εκ για καλαθάκι μπάνιου ή
γραφείου σε ρολό 20 τεμ.
- Σακούλες πλαστικές με χερούλια διαστάσεων 58χ75 εκ. σε ρολό 20 τεμαχίων
Σάκοι απορριμμάτων
- Σάκοι απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο (χρώματος μαύρου ή μπλε) με κορδόνι
διαστάσεων 52χ75 εκ (Ρολό 25 τεμαχίων)
- Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
διαστάσεων 85 Χ 110εκ (κιλό)
- Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
διαστάσεων 90χ110εκ (κιλό)
-Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
διαστάσεων 60Χ80 σε ρολό 10 Τεμ (Κιβώτιο 50 ρολών)
Ε) ΧΑΡΤΙΚΑ
Χαρτί κουζίνας
- Χαρτί κουζίνας ρολό λευκό, δίφυλλο 100% πρωτογενή χαρτομάζα με διάτρηση 400 γρ
(συσκ. 12 ρολών)
- Χαρτί κουζίνας ρολό λευκό, δίφυλλο 100% πρωτογενή χαρτομάζα με διάτρηση1kg
(συσκ.2 τεμαχίων)
- Χαρτί κουζίνας ρολό λευκό, δίφυλλο από 100% πρωτογενή χαρτομάζα με διάτρηση 5kg
Χαρτί υγείας
- Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο 100% πρωτογενή χαρτομάζα 100 - 105 γρ ρολό
- Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο 100% πρωτογενή χαρτομάζα 100 - 105 γρ (συσκ. 12 ρολών)
- Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο από 100% πρωτογενή χαρτομάζα, βάρους 100 - 105 γρ
(κιβώτιο 48 τεμ)
- Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο 100% πρωτογενή χαρτομάζα επαγγελματικό σε ρολό 450gr
(συσκ. 12 ρολλών)
-Χαρτί υγείας φύλλο - φύλλο (κιβώτιο με 8700 - 8800 φύλλα)
Χάρτινο τραπεζομάντιλο
-Χάρτινο τραπεζομάντιλο μίας χρήσης 100% λευκασμένος χαρτοπολτός σε διαστάσεις έως
1χ1m (συσκ. 100 τεμ)
Χαρτομάντιλα
-Χαρτομάντιλα από 100% λευκασμένο χημικό πολτό κουτί με 100 διπλά φύλλα
Χαρτοπετσέτα - Χειροπετσέτα
-Χαρτοπετσέτα από 100% λευκασμένο χημικό πολτό διαστάσεων 30*30 (πακέτο 100
φύλλων)
-Χαρτοπετσέτα από 100% λευκασμένο χημικό πολτό 30*30 κιβώτιο 2400 φύλλα
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-Χειροπετσέτα ζικ ζακ δίφυλλη από 100% λευκασμένο χημικό πολτό διαστάσεων 2122Χ24-25 εκ. περίπου (κιβώτιο 20τεμάχια χ 200 φύλλα)
-Χειροπετσέτα νιπτήρα τουαλέτας από 100% λευκασμένο χημικό πολτό τύπου
INTERFOLD (κιβώτιο 4000 φύλλων)
ΣΤ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Απολυμαντικό υγρό (διάλυμα υποχλωριώδoυς νατρίου 3,5 - 5%) τύπου χλωρίνη:
- Απολυμαντικό υγρό τύπου χλωρίνη λεπτόρρευστη σε πλαστικό δοχείο του 1 lt
- Απολυμαντικό υγρό τύπου χλωρίνη λεπτόρρευστη σε πλαστικό δοχείο των 4 lt
- Απολυμαντικό υγρό τύπου χλωρίνη παχύρρευστη σε πλαστικό δοχείο του 1 lt
- Απολυμαντικό υγρό τύπου χλωρίνη παχύρρευστη σε πλαστικό δοχείο των 4 lt
Υδροχλωρικό οξύ
- Υδροχλωρικό οξύ (διάλυμα) σε πλαστική φιάλη των 450 γρ τεμάχιο
- Υδροχλωρικό οξύ (διάλυμα) σε πλαστική φιάλη των 450 γρ κιβώτιο με 20 τεμάχια
Υγρό καθαρισμού δαπέδων και επιφανειών
- Υγρό καθαρισμού δαπέδων και επιφανειών σε πλαστικό δοχείο του 1 lt
- Υγρό καθαρισμού δαπέδων και επιφανειών σε πλαστικό δοχείο των 4 lt
Ισχυρό υγρό καθαρισµού τύπου SWAZ
- Ισχυρό υγρό καθαρισµού τύπου SWAZ ή αντίστοιχο σε πλαστικό δοχείο των 4 lt
Κρέμα καθαρισμού τύπου cif
- Κρέμα καθαρισμού για σκληρούς λεκέδες τύπου cif σε πλαστικό δοχείο των 500ml
Υγρό καθαρισμού WC - Αρωματικά WC
- Υγρό καθαρισμού τουαλέτας WC σε μορφή gel σε πλαστικό δοχείο των 750ml
- Αρωματικό - καθαριστικό wc bloc solid με θήκη 40 gr
Αποφρακτική σκόνη - υγρό
- Αποφρακτική σκόνη άμεσης απόφραξης με κρύο νερό για τους νιπτήρες, νεροχύτες,
μπανιέρες σε φακελάκια των 60γρ περίπου
- Ισχυρό αποφρακτικό υγρό άμεσης απόφραξης κατάλληλο για την απόφραξη ολόκληρου
του αποχετευτικού δικτύου, νεροχύτες, μπάνια, νιπτήρες κλπ. σε πλαστικό δοχείο του 1 lt
Καθαριστικό μοκετών
- Υγρό καθαριστικό για μοκέτες των σε πλαστικό δοχείο των 750ml
Υγρό καθαριστικό τζαμιών 4 lt
- Υγρό καθαριστικό τζαμιών σε πλαστικό δοχείο των 4 lt
- Υγρό καθαριστικό τζαμιών σε πλαστικό δοχείο του 1 lt με σύστημα ψεκασμού
- Υγρό καθαριστικό τζαμιών σε πλαστικό δοχείο των 750 ml με σύστημα ψεκασμού
Υγρό καθαρισμού αλάτων
-Υγρό καθαρισμού αλάτων σε πλαστικό δοχείο των 500 ml με σύστημα ψεκασμού
- Υγρό καθαρισμού αλάτων σε πλαστικό δοχείο των 750 ml με σύστημα ψεκασμού
Υγρά απορρυπαντικά κτλ πιάτων (για πλύσιμο στο χέρι και πλυντηρίου)
- Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε πλαστικό δοχείο των 750ml
- Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε πλαστικό δοχείο του1lt
- Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε πλαστικό δοχείο των 4lt
- Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε πλαστικό δοχείο των 10 lt
- Λαμπρυντικό υγρό πλυντηρίου πιάτων σε πλαστικό δοχείο των 4 lt
- Ειδικό αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία από σκληρό χαρτόνι βάρους 4kg
Απορρυπαντικά ρούχων
- Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη σε συσκευασία από σκληρό χαρτόνι (για
60 πλύσεις)
- Απορρυπαντικό σε σκόνη για πλύσιμο στο χέρι σε συσκευασία από χαρτόνι βάρους 450
gr
Απορρυπαντικό και απολυμαντικό υγρό για πλύση κάδων απορριμμάτων
- Ειδικό απορρυπαντικό και απολυμαντικό υγρό για πλύση κάδων απορριμμάτων σε
πλαστικό δοχείο των 4 lt
Ζ) ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
Αλουμινόχαρτο
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Αλουμινόχαρτο σε ρολό 30 μέτρα (ολική επιφάνεια προϊόντος 8,7 - 9m2)
Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος
Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε ρολό 15 μέτρα (ολική επιφάνεια προϊόντος 5,4 - 5,7
m2)
Διαφανής μεμβράνη τροφίμων
Διαφανής μεμβράνη τροφίμων πλάτους 300 mm σε ρολό 250 μέτρα
σε κουτί με πριονάκι για εύκολη κοπή
Διαφανής μεμβράνη τροφίμων σε ρολό 30 μέτρα (ολική επιφάνεια προϊόντος 8,7 - 9m2)
Σακούλες τροφίμων
Σακούλες τροφίμων διαφανείς μιας χρήσης μεγάλες, 28 Χ 43 εκατοστά, 7 λίτρων (συσκ. 50
τεμ)
Ξυλάκια για σουβλάκια
Ξυλάκια για σουβλάκια 3mm διάμετρος & 18cm μήκος (συσκ. 100 τεμαχίων)
Πλαστικά πιρούνια, κουτάλια, πιάτα, ποτήρια, καλαμάκια
Πλαστικά κουτάλια PP (συσκευασία 25τεμ)
Πλαστικά πιρούνια PP (συσκευασία 25τεμ)
Πλαστικά πιάτα PP στρογγυλά 18 cm (συσκευασία 10τεμ)
Πλαστικά πιάτα PP στρογγυλά 21-22 cm (συσκευασία 10τεμ)
Πλαστικά ποτήρια νερού PP λευκά μιας χρήσης 250 - 290 ml (συσκ. 50 τεμ)
Πλαστικά σπαστά καλαμάκια ΡΡ (συσκ. 100 τεμ)
Η) ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σαμπουάν
Σαμπουάν οικογενειακό δερματολογικά ελεγμένο 400 ml
Σαπούνια
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών δερματολογικά ελεγμένο των 300ml με αντλία
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών δερματολογικά ελεγμένο 4 lt
Υγρό αντιβακτηριδιακό κρεμοσάπουνο χεριών δερματολογικά ελεγμένο 500ml με αντλία
Υγρό Σαπούνι για συσκευή Tork ή αντίστοιχο δερματολογικά ελεγμένο (κιβώτιο με 6 τεμ
του 1lt)
Σαπούνι δερματολογικά ελεγμένο 125gr
Οδοντόπαστα
Οδοντόπαστα για την στοματική υγιεινή και προφύλαξη των δοντιών με ευχάριση γεύση σε
σωληνάριο των 75ml
Οινόπνευμα
Οινόπνευμα καθαρό 95 βαθμών 245 ml
Πάνες
Πάνα βρακάκι παιδική (διάφορα μεγέθη)
Πάνες παιδικές (διάφορα μεγέθη)
Μωρομάντηλα
Μωρομάντηλα υποαλλεργικά χωρίς παραβένες,σαπούνι ή οινόπνευμα,δερματολογικά
ελεγμένα πακέτο με 64 - 70 τεμάχια
Γάντια
Γάντια μιας χρήσεως latex συσκ 100 τεμ (νούμερα όπως αναφέρονται στον
προυπολογισμό της δαπάνης)
Γάντια πλαστικά κουζίνας με επένδυση (νούμερα όπως αναφέρονται στον προυπολογισμό
της δαπάνης)
Μάσκες
Μάσκα μιας χρήσης με λάστιχα στερέωσης και ειδικό φίλτρο προστασίας από μικρόβια,
ιούς και σκόνη (συσκευασία 50 τεμ.)
- Όλα τα ανωτέρω είδη συσκευασίας τροφίμων και σερβιρίσματος πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Μέρος Α. ΙΙ Υλικά και Αντικείμενα που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα)
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- Όλα τα απορρυπαντικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα
εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Να πληρούν τους όρους, τα χαρακτηριστικά και τα
όρια που καθορίζονται στον ΕΚ 648/04. Να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί
κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων κατά την χρήση τους,
οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης, σύμφωνα με τους ΕΚ 1272/2008 (CLP), 1907/2006
(REACH), ως ισχύουν. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο
άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα.
- Όλα τα βιοκτόνα-απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά έγκριση άδειας
κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.,
- Το ειδικό υγρό καθαριστικό για κάδους απορριμμάτων, πρέπει να είναι ικανό να
απομακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις
επιφάνειες τους. Επιπροσθέτως θα έχει απορρυπαντικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταχείας
δράσης σε ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα, μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο(ακόμα και σε ρυπαρές
συνθήκες), ιοκτόνο και θα έχει ισχυρή αποσμητική δράση με ευχάριστο άρωμα ικανής
διάρκειας. Στην ενδεικνυόμενη αραίωση για την χρήση του δεν θα έχει αντενδείξεις και
τοξικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και τέλος δεν θα έχει δυσμενείς επιδράσεις στο
οικοσύστημα περιβαλλοντικός. Να είναι άφλεκτο, μη πτητικό και χαμηλού αφρισμού όπως
ενδείκνυται για την χρήση των ειδικών καδοπλυντηρίων οχημάτων ή πιεστικών
μηχανημάτων. Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό , βιοδιασπώμενο και μη διαβρωτικό
προκειμένου να μην προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές
επιφάνειες ή μηχανολογικές διατάξεις των πλυντηρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων. Το
προϊόν θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που
παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και επ΄ουδενί τρόπο αναμεμιγμένο με υλικά που δεν
αναγράφονται στη χημική σύνθεση.Να δρα σε χαμηλή αραίωση. Θα αραιώνεται απαραίτητα
με κρύο νερό (θερμοκρασία περιβάλλοντος) με την μικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα
απολυμαντικού- απορρυπαντικού στο 1 λίτρο νερού (αναλογία). Να μην περιορίζεται η
δράση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενώ θα μπορεί να εφαρμόζεται δια
καταποντισμού, ψεκασμού ή βουρτσίσματος. Να έχει μακρά διάρκεια ζωής , διαθέτοντας
αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες
του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία
παραγωγής. Το υπό προμήθεια υγρό θα είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα
σφραγισμένα δοχεία δεδομένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο
εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί όλες οι
απαραίτητες από το νόμο άδειες κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά (από Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων & Γενικό Χημείο του Κράτους).
- Όλα τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, προσώπου και σώματος πρέπει να διαθέτουν
υποχρεωτικά γνωστοποίηση κυκλοφορίας του προϊόντος στον ΕΟΦ και να ανταποκρίνονται
στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ 3(α)/ ΓΠ132979 (ΦΕΚ 352/τεύχος Β
/18-3-05): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον Τομέα
των Καλλυντικών .
- Όλα τα προϊόντα χαρτιού πρέπει να τηρούν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και να είναι ως
προς την παραγωγή και διακίνησή τους πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να παραδίδονται μέσα στις
συσκευασίες τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αριθμ. Α2-718/14 Απόφαση
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2090 Β/31-07-2014) : Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
- Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε
φορέα και με έξοδα του προμηθευτή στα σημεία παράδοσης που θα συμφωνηθούν. Η
παράδοση των ειδών θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός δύο ημερών από την
έγγραφη εντολής της υπηρεσίας.
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Στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή θα πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά η αναλυτική
περιγραφή του κάθε προμηθευόμενου είδους (είδος, εμπορική ονομασία, διαστάσεις,
χωρητικότητα, βάρος, είδος της συσκευασίας, κτλ) καθώς και η χώρα προέλευσης και
κατασκευής των ειδών που προσφέρουν, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα κοινοτικής
προέλευσης. Επίσης στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται κατά περίπτωση οι
ανωτέρω εγκρίσεις, πιστοποιητικά κτλ, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της σε σχέση με
τις προδιαγραφές του Δήμου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 22/7/2015
Ο Συντάξας

Σπάρτη 22/7/2015
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προυπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών

Γεωργία Κούμαρη

Μαρία Βαχαβιώλου
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

4/2015

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 197.375,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα αφορά τη προμήθεια την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών
Προσώπων του έτους 2015, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 197.375,44 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα
και υποομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 5.418,24 €
{ΟΜΑΔΑ Β} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 5.085,00 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 6.133,35 €
{ΟΜΑΔΑ Δ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ προϋπολογισμού 5.842,10 €
(ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Δ1 ποσού 4.474,80 € και Δ2 ποσού 1.367,30€)
{ΟΜΑΔΑ Ε} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ προϋπολογισμού 46.310,36 €
(ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1 ποσού 38.982,22 €, Ε2 ποσού 2.777,36 €, Ε3 ποσού 4.550,78
€)
{ΟΜΑΔΑ ΣΤ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ προϋπολογισμού 5.957,89 €.
{ΟΜΑΔΑ Ζ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
προϋπολογισμού 4.852,79 €.
{ΟΜΑΔΑ Η} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
προϋπολογισμού 32.928,24 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Η1 ποσού 19.605,59 € και Η2
ποσού 13.322,65 €)
{ΟΜΑΔΑ Θ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
προϋπολογισμού 84.847,47 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Θ1 ποσού 30.825,65 €, Θ2 ποσού
2.959,01 €, Θ3 ποσού 5.386,60 €, Θ4 ποσού 877,11 €, Θ5 ποσού 21.639,43 €, Θ6
ποσού 23.159,67 €)
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την
διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της
προμήθειας.
Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του, χωρίς ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα του να υποχρεούνται να
προμηθευτούν όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.
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Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Ισχύουσες διατάξεις:
-

-

-

Ο N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και
ιδιαίτερα το άρθρο 158 και του άρθρου 209.
Η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)
και ιδιαίτερα το άρθρο 278.
Η Αριθ. 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»
Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)
Η αρ. 3/11543/26-3-2013 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. και το αρ. 13662/8-4-2013
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/1995 τεύχος Α).
Η Αριθ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β’) «Εξαίρεση προμηθειών που
πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη
τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)».
Ο N. 4155/13 (ΦΕΚ 120/29-5-2013 τεύχος Α): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Η υπ' αριθμ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013 τεύχος Β’) Απόφαση:
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Άρθρο 3Ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η Διακήρυξη
του Διαγωνισμού β) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές (μελέτη) της προμήθειας γ) Η
προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 4ο
Τρόπος διενέργειας προμήθειας – κριτήριο κατακύρωσης
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ειδικότερα α) Για τα είδη οπωροπωλείου (Ομάδα Α), ιχθυοπωλείου (Ομάδα Β),
κρεοπωλείου (Ομάδα Γ) και ελαιολάδου (Ομάδα Δ), κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το
μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και β)
Για τα υπόλοιπα είδη (Ομάδες Ε, ΣΤ, Ζ, Η, & Θ) κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή επί των ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης.
Άρθρο 5ο
Σταθερότητα προσφερόμενων τιμών
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) και οι προσφερόμενες τιμές επί των
ειδών που θα δοθούν από τον προμηθευτή κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ανωτέρω άρθρο 5 θα είναι σταθερά και αμετάβλητα καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο.
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Άρθρο 6ο
Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου
Σπάρτης για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας εκτός ΦΠΑ των
ειδών της κάθε ομάδας ή υποομάδας για την οποία επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται στον Δήμο
Σπάρτης.
Άρθρο 7ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Στους προμηθευτές στους οποίους κατακυρώθηκε η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση του αποτελέσματος που περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο
24 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ σημεία, με την οποία καλούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10)
ημέρες για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 8ο
Σύμβαση
Έκαστος από τους μειοδότες, που ανακηρύσσεται ανάδοχος θα υπογράφει επιμέρους
συμβάσεις ξεχωριστά με κάθε νομικό πρόσωπο, για τα είδη και τις ποσότητες τις οποίες
αυτό έχει αιτηθεί και εμφανίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης.
Άρθρο 9ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα
από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα
οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.
Άρθρο 10ο
Χρόνος παράδοσης-Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά έως την λήξη του έτους, σύμφωνα με τις
ανάγκες των Ν.Π., και ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς τον προμηθευτή, ενώ δεν
υπάρχει υποχρέωση του Ν.Π. για την παράδοση του συνόλου των κατακυρωμένων
ποσοτήτων. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 11ο
Πλημμελής παράδοση
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης ή εμφανίζονται
ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 12ο
Φόροι , τέλη , κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Άρθρο 13ο
Παραλαβή ειδών-Πληρωμή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 28 του
ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο
και σε σημείο που θα ορίζεται από την υπηρεσία κάθε φορά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 , 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 36 1α του ΕΚΠΟΤΑ .
Άρθρο 14ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία προσφοράς
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
προδιαγραφές απορρίπτονται.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 22/7/2015
Ο Συντάξας

Σπάρτη 22/07/2015
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών

Γεωργία Κούμαρη

Μαρία Βαχαβιώλου
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