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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

Αρ. πρωτ.  13666/12-5-2014 
 
     ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

ΤΟΥ   
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

(Μέχρις ότου λήξουν οι συµβάσεις των προµηθευτών των υπολοίπων τροφίµων κατά το έτος 2015)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Τεχνική Έκθεση  
Τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός 
Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  67.685,38 € (µε Φ.Π.Α.) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

ΤΟΥ   
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

(Μέχρις ότου λήξουν οι συµβάσεις των προµηθευτών των υπολοίπων τροφίµων κατά το έτος 2015)  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

    Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια  ειδών Παντοπωλείου και Ελαιολάδου,  που 

απαιτούνται για τις ανάγκες των συσσιτίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του 

«Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας». 

    Θα    διεξαχθεί    Πρόχειρος    Μειοδοτικός   ∆ιαγωνισµός    µε    σφραγισµένες    προσφορές    

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό σε ακέραιες µονάδες στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή της πρώτης 

ποιότητας λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτές καθορίζονται από το 

δελτίο πιστοποίησης τιµών της ∆/νσης Εµπορίου, στο ελαιόλαδο, εκτός από τα είδη 

παντοπωλείου που κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη  βάσει λίστας τιµή. 

    Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 67.685,38 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για το χρονικό διάστηµα  µέχρις ότου λήξουν οι συµβάσεις 

των προµηθευτών των υπολοίπων τροφίµων κατά το έτος 2015 και θα χρηµατοδοτηθεί από 

ιδίους πόρους. 

    Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

1. Τις   διατάξεις   της   αριθµ.   11389/1993   απόφασης   του   Υπουργού Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Τις σχετικές διατάξεις των Νόµων 2286/1995 και 4111/2013. 

Το Νοµικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα τρόφιµα, ώστε 

να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές, στο Γενικό 

Χηµείο του Κράτους. 

 

                                       Νάουσα  12-5-2014 

 
 

                                                                            
Ο συντάξας   

 
 
  Bαταντζή Αθηνά  
  ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

ΤΟΥ   
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

(Μέχρις ότου λήξουν οι συµβάσεις των προµηθευτών των υπολοίπων τροφίµων κατά το έτος 2015)  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     

Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

    Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους 

κατά την παράδοση, να υπάρχει ονοµασία πώλησης, ποιοτική κατάταξη, θερµοκρασία 

κατάψυξης, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης, ονοµασία και κωδικός λειτουργίας 

εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να µην έχουν τεχνολογικά ελαττώµατα (Π.∆.  76/87), 

παράσιτα έντοµα, ξένα σώµατα και οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται 

από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

 
Α. ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
 
1.    Τυριά και φέτα 
• Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνοµα «φέτα». 
• Να διατίθεται σε µεγάλα κοµµάτια και να µην έχει τρίµµατα. 
• Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλµυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή ή γεύση. 
• Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιµα, σύµφωνα µε τον κώδικα 

τροφίµων, να περιέχει άλµη, ώστε τα κοµµάτια να διατηρούνται µέσα σε αυτή. 
• Να προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 

και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
 
2.   Τυρί κασέρι εγχώριο 
• Να είναι τύπου 40% υγρ - 40 % λίπος. 
• Σηµειώνουµε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου κασέρι»η κίτρινο τυρί. 
• Η συσκευασία να είναι σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων. 
• Να προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η 
      παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
• Χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή ή γεύση. 

 
 
3. Μέλι 
• Να µην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. 
• Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυµάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. 
• Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα και να αναφέρεται η λέξη «µέλι». 
 
 
4. Αυγά 
•      Να παραδίδονται από τον προµηθευτή σε συσκευασία µε ατοµικά χωρίσµατα. 
1.Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήµατος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης 
και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση µη προσκόµισης . 
2. Τα χορηγούµενα είδη θα είναι Α΄ κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr, 
επίσης θα είναι σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα δελτία παραγγελίας του Ν.Π. 
3.Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
Α) Κέλυφος και µεµβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 
Β) Αεροθάλαµος: Ύψος όχι µεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αµετακίνητος. 
Γ) Λεύκωµα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγµένο από πάσης φύσεως ξένα σώµατα. 
∆) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση µόνο υπό µορφή σκιάς χωρίς εµφανή περίµετρο και απαλλαγµένος 
από πάσης φύσεως ξένα σώµατα. 
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Ε) Σπέρµα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. 
Στ) Οσµή: Απαλλαγµένα από ξένες οσµές. 
Ζ) Να µην έχουν καθαρισθεί µε υγρά ή ξηρά µέθοδο. 
Η) Να µην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως. 
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις: 
• Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήµανση κάθε αυγού µε το διακριτικό αριθµό παραγωγού για έλεγχο 
καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 
• Επί της συσκευασίας των αυγών. Η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το όνοµα ή την εταιρική επωνυµία 
του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το σήµα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθµό σήµα της κατηγορίας 
Α΄ σε κύκλο διαµέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστοµέτρων. Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. Η ηµεροµηνία 
συσκευασίας. 
• Η παραλαβή και η µεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της κείµενης Υγειονοµικής νοµοθεσίας 
«Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» 
• ¨Ελεγχος µακροσκοπικός- χηµικός-µικροβιολογικός 
 
 
5. Αλεύρι 
• Να παραδίδεται από τον προµηθευτή σε συσκευασίες 500 γραµµαρίων. 
• Το αλεύρι θα πρέπει να είναι τύπου 70% , σε συσκευασία του ενός κιλού , θα υπακούει στις διατάξεις του 

άρθρου 106 του Κεφαλαίου ΧΙΙ του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών . 
 
 
6. Ζυµαρικά 
• Να είναι παρασκευασµένα από 100% σιµιγδάλι πλούσια σε γλουτένη και νερό χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός 

ειδικών θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση και σε υγιεινές συνθήκες. 
• Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και ο 

τόπος παρασκευής. 
• Η συσκευασία να είναι του ½ κιλού. 
• Η µεταφορά των προϊόντων να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίµων και Ποτών» και τις ισχύουσες 

Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
• Έλεγχος µακροσκοπικός – χηµικός 
 
 
7. ∆ηµητριακά 
• Το είδος να υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 103 του Κώδικα τροφίµων και ποτών και να είναι ειδικής 

κατηγορίας για παιδιά.  
 
 
8. Όσπρια 
• Να είναι συσκευασµένα σε συσκευασίες 500 γραµµαρίων. 
• Θα προτιµηθούν τα όσπρια βιολογικής προέλευσης που παράγονται από παραγωγούς που φέρουν 

βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 
• Tα όσπρια δεν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά. 
• Τα όσπρια θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 121 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κώδικα τροφίµων και 

ποτών , θα έχουν υγρασία και πτητικές ουσίες (στους 105ο C) όχι πάνω από 14% . Θα πρέπει να είναι ώριµα, 
φυσιολογικού χρώµατος στιλπνά , µη συρρικνωµένα και χωρίς προσµίξεις . Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε 
ανόργανης η οργανικής ουσίας. Κατά τον βρασµό θα πρέπει να αναδύονται ευχάριστοι οργανοληπτικοί 
χαρακτήρες. Όσπρια τα οποία θα βράζουν σε χρόνο µεγαλύτερο του συνήθους θεωρούνται κατωτέρας 
ποιότητας. 

 
 
9. Ρύζι 
Σε συσκευασία 500 γρ. Α΄ ποιότητας, (γλασσέ, για πιλάφι, µπόνετ κίτρινο) και να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
10. Μαρµελάδα 
Θα διατίθεται σε συσκευασία 400 γρ. επιλογής ειδών φρούτων και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
11. Βούτυρο (soft) 
Σε συσκευασία 250 και 1.000 γρ. Κατά προτίµηση σε πλαστικό κύπελλο (κεσές) και να πληροί τους όρους του 
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Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
12. Μπισκότα 
Σε συσκευασία 275 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
13. Αλάτι 
Σε συσκευασία 500 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
14. Μπαχαρικά 
Θα είναι Α΄ ποιότητας, θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
15. Ζάχαρη 
Σε συσκευασία των 1000 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
16. Κακάο  
Σε συσκευασία των 125 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
17. Κόρν φλάουερ 
Σε συσκευασία των 200 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
18. Ξύδι 
Σε συσκευασία των 400 γραµµαρίων. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
19. Τοµατοχυµός & τοµατάκια ολόκληρα. 
Σε συσκευασία των 500 γραµµαρίων ο τοµατοχυµός και 1.000 γραµµαρίων τα τοµατάκια και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
 
20. Τυροπιτάκια και λουκανοπιτάκια 
Σε συσκευασία των 1.000 γραµµαρίων. και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
21. Φυσικός χυµός 
Σε συσκευασία των 1 lit . και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
22. Νερό εµφιαλωµένο 
Σε συσκευασία του 1,5 lit (6άδες) και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
23. Πραλίνα φουντουκιού  
Σε συσκευασία  του 1kg και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων  και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
24. Σκόνη ροφήµατος για παιδιά. 
Σε  συσκευασία των 1.000 gr και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
25. Αραβοσιτέλαιο 
• Να είναι συσκευασµένο  σε φιάλες 1 lit. 
 

 
 

Β. Ελαιόλαδο  
• Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο». 
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• Να είναι οξύτητας µικρότερης ή ίσης µε 0.1 
• Να είναι συσκευασµένο σε ανοξείδωτα δοχεία (σε φιάλες 1 lit) 
 
 
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
    Στις Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαµβάνονται τα κυριότερα προϊόντα χρήσεις και είναι 
γενικού χαρακτήρα. Κατισχύει σε όλα η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τις 
προδιαγραφές παραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, τυποποίησης διάθεσης κ.λ.π, που 
αφορούν τα προµηθευόµενα είδη. 
    Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.898,57 € (ή 67.685,38 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%). 

 
 
 
 
 

                                        Νάουσα  12-5-2014 
 
 

Ο συντάξας   
 

                            Βαταντζή Αθηνά 
  Οικονοµικού -Λογιστικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

ΤΟΥ   
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

(Μέχρις ότου λήξουν οι συµβάσεις των προµηθευτών των υπολοίπων τροφίµων κατά το έτος 2015)  

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Γενικό σύνολο µε Φ.Π.Α. :  67.685,38 €  (ή 59.898,57 € χωρίς Φ.Π.Α.) 

Είδη Παντοπωλείου 

Α/α  ∆ηµοτική Ενότητα Καθαρό ποσό Ποσό (µε Φ.Π.Α.) 
1 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας 35.700,60 40.341,68 
2 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 3.350,10 3.785,61 
3 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων 15.422,87 17.427,84 

ΣΥΝΟΛΟ 54.473,57 61.555,13 

Ελαιόλαδο 

Α/α  ∆ηµοτική Ενότητα Καθαρό ποσό Ποσό (µε Φ.Π.Α.) 
1 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας 3.350,00 3.785,50 
2 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 500,00 565,00 
3 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων 1.575,00 1.779,75 

ΣΥΝΟΛΟ 5.425,00 6.130,25 

        Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν να διαφοροποιηθούν εντός του πλαισίου του 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Νάουσα 12-5-2014 

Ο Συντάξας 
 
 

Βαταντζή Αθηνά  
Οικονοµικού -Λογιστικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

ΤΟΥ   
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

(Μέχρις ότου λήξουν οι συµβάσεις των προµηθευτών των υπολοίπων τροφίµων κατά το έτος 2015)  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

    Η δαπάνη για την προµήθεια ειδών Παντοπωλείου και Ελαιολάδου για τις ανάγκες των 

συσσιτίων του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας», έχει 

προϋπολογισθεί στο ποσό των 67.685,38  € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για το χρονικό 

διάστηµα  µέχρις ότου λήξουν οι συµβάσεις των προµηθευτών των υπολοίπων τροφίµων κατά το 

έτος 2015 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

    Κριτήριο κατακύρωσης για το ελαιόλαδο είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

µονάδες επί τοις εκατό  στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή της πρώτης ποιότητας 

λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτές καθορίζονται από το δελτίο 

πιστοποίησης τιµών της ∆/νσης Εµπορίου, ενώ για τα είδη παντοπωλείου κριτήριο κατακύρωσης 

θα είναι η χαµηλότερη  βάσει λίστας τιµή. 

    Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον προµηθευτή. 

 

    Τεχνικές προδιαγραφές 

    Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους 

κατά την παράδοση, να υπάρχει ονοµασία πώλησης, ποιοτική κατάταξη, θερµοκρασία 

κατάψυξης, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης, ονοµασία και κωδικός λειτουργίας 

εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να µην έχουν τεχνολογικά ελαττώµατα (Π.∆.  76/87), 

παράσιτα έντοµα, ξένα σώµατα και οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται 

από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

     Κατά τα λοιπά οι τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται αναλυτικά στο προηγούµενο 

κεφάλαιο του παρόντος τεύχους. 

    Tονίζεται ότι το Νοµικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα τρόφιµα 

ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο 

Γενικό Χηµείο του Κράτους. 

 

                  

 

                                            Νάουσα  12-5-2014 
 
 

Ο συντάξας  
 
 

 

                Βαταντζή Αθηνά  

 ΠΕ Οικονοµικού –Λογιστικού                                 


