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ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Διακήρυξη
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      του Δήμου Πολυγύρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην  προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για  τις 

ανάγκες της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου για την καλοκαιρινή 

περίοδο 2014.

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

απόφασης  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1503 

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

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

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

29.409,45€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 

02.15.6471.003 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Πολύγυρος  19/6/2014

Συντάχθηκε

Μαρινούδης Ιωάννης
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το  προς  προμήθεια  είδος  αναφέρεται  ως  Νωπά  κρέατα  και  κοτόπουλα 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμένα μεταφορικά 
μέσα που θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι  αναλλοίωτα και  μη 
αποψυγμένα.

Όπου αναφέρεται μοσχάρι, είναι το Βόειο κρέας, το οποίο πρέπει να είναι, από 
νεαρό ζώο ηλικίας, άνω των 12 μηνών έως 24 μηνών.

Τα κοτόπουλα να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό-
λείο και να παράγονται στην Ελλάδα. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως 
αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους 
ταρσούς. Το βάρος να κυμαίνεται από 1-1,5 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. 
Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος , καθαρά χωρίς ορατό ξένο 
σώμα ή ακαθαρσία. Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές 
κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς μώλωπες. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα 
λίπους στο στήθος και τη πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6). Να προέρχονται από 
πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. Θα είναι τεμαχισμένα σε 
τέσσερα κομμάτια.

Όλα 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. 

Πολύγυρος   19/6/2014

Συντάχθηκε

Μαρινούδης Ιωάννης
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΚΙΜΑΣ ΚΙΛ. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ 1225 7,96 9.753,45

2
ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡ. ΛΑΙΜΟΥ  ΝΩΠΕΣ 
ΚΙΛ

700 6,08 4.258,79

3
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ 
(ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 4 ΚΟΜΜΑΤΙΑ)ΚΙΛ.

980 3,98 3.901,38

4 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧ. ΚΙΛ. (ανευ οστών) ΝΩΠΟ 574 9,56 5.487,44

5 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛ. 525 5,00 2.625,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 26.026,06

Φ.Π.Α. 13% 3.383,39

 ΣΥΝΟΛΟ 29.409,45

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

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

Πολύγυρος   19/6/2014

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
          Ο Προϊστάμενος
    Τμήματος Οικονομικού

       Αθανάσιος Τάσιος                                                     Ιωάννης Μαρινούδης 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 3
Την  ημέρα  του  διαγωνισμού  οι  διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται  να  αποστείλουν 

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

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

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

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

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

Πολύγυρος   19/6/2014

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
        Ο Προϊστάμενος
    Τμήματος Οικονομικού

       Αθανάσιος Τάσιος                                                     Ιωάννης Μαρινούδης 


