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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη µελέτη αριθ. 95/2014 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για την 

ενίσχυση των οικονοµικά αδυνάτων κατοίκων του ∆ήµου Κοµοτηνής, για το έτος 2014 (κωδ. 

15.6473.05). 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε απευθείας ανάθεση και µε κριτήριο κατακύρωσης κατά 

περίπτωση, τη χαµηλότερη τιµή ή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα µε την κατηγορία 

των ειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του ∆ηµοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 14.997,00 ευρώ µε ΦΠΑ και 

θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου Κοµοτηνής του οικονοµικού έτους 2014 στον 

κωδικό 15.6473.05. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1) Ζάχαρη  

• Θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγµένη από ξένες ύλες, σε συσκευασία 1.000 γρ, 

µε ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήµατος 

ζάχαρης. 

2) Γάλα Εβαπορέ 

• Θα πρέπει να είναι λευκό αγελαδινό συµπυκνωµένο εβαπορέ αποστειρωµένο γάλα του 

οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά 

προτίµηση εγχώριας παρασκευής σε µεταλλική συσκευασία των 410γρ. 

3) Όσπρια (φακές  - φασόλια) 

• Να είναι Α’ ποιότητας. 

• Να είναι συσκευασµένα σε συσκευασίες 500 γραµµαρίων. 

• Να είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς,  

ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα και µε οµοιόµορφη εµφάνιση, 

απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες 

για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του 

συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 

4) Ρύζι 

• Θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, 

φυσιολογικού χρώµατος, µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, 

απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της 

ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους 
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οργανισµούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις προβλεπόµενες ενδείξεις 

(σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 

5) Τοµατοχυµός συµπυκνωµένος 410 gr 

• θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε κουτί εγκεκριµένο για τρόφιµα, καθ. Βάρους 410 γρ., 

µε ένδειξη ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών. 

6) Ελαιόλαδο 

• Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο». 

• Να είναι οξύτητας µικρότερης ή ίσης µε 0.1 

• Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια που να παρέχουν βεβαίωση ότι 

εφαρµόζεται το σύστηµα HACCP. 

• Να είναι συσκευασµένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώµατος. 

7) Αλεύρι 

• Να είναι αποκλειστικά και µόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιοµηχανικώς καθαρισµένου 

από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 

• Να παραδίδεται από τον προµηθευτή σε συσκευασίες 1000 γραµµαρίων. Η συσκευασία 

του να είναι χάρτινη. 

8) Ζυµαρικά (Μακαρόνι – κριθαράκι) 

• Θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 

500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιµιγδάλι σκληρού σίτου, µε ένδειξη στη 

συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους 

αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 

• Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία λήξης του 

προιόντος και ο τόπος παρασκευής. 

9) Απορρυπαντικό ρούχων (σκόνη) 

• Σκόνη πλυντηρίου ρούχων µε ένζυµα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα, σε 

συσκευασία 42 µεζ.  

 

Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην αγορά, 

της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να επικαλεστεί για όφελός 

του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

α/α περιγραφή µ/µ Ενδ. 
ποσότητα 

Ενδ. Τιµή Αξία 

(µε φπα) (µε φπα) 

1 Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού τεµ 700,00 0,95 665,00 

2 Γάλα εβαπορέ 410 gr κυτίο 400,00 0,88 352,00 

3 Φασόλια 500gr τεµ 1.600,00 1,30 2.080,00 

4 Φακές 500 γρ. τεµ 1.600,00 1,05 1.680,00 

5 Ρύζι καρολίνα  κιλό 800,00 1,60 1.280,00 

6 Τοµατοχυµός συµπυκνωµένος 410 gr τεµ 700,00 0,80 560,00 

7 Ελαιόλαδο 1 λίτρο τεµ 1.000,00 4,80 4.800,00 

8 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλό 1.000,00 0,68 680,00 

9 Μακαρόνι  500 γραµµ τεµ 1.600,00 0,55 880,00 

10 Κριθαράκι χονδρό 500 γραµµ τεµ 1.200,00 0,55 660,00 

11 Απορυπαντικό ρούχων (σκόνη) 42 µεζούρες τεµ 170,00 8,00 1.360,00 

Συνολική αξία µε φπα 14.997,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  14.997,00                               
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