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«ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ» 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για 

την ενίσχυση των οικονοµικά αδυνάτων κατοίκων του Δήµου Κοµοτηνής, για το έτος 2015 (Κ.Α.Εξ. 

τακτικού προϋπολογισµού του Δήµου Κοµοτηνής 15.6473.05). 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από πρόχειρο 

διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης:  

Α) για το ελαιόλαδο, το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου 

της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και  

Β) τη χαµηλότερη τιµή για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου στις τιµές της µελέτης.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 39.327,38 ευρώ µε 

Φ.Π.Α. (33.787,50€ χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Δήµου 

Κοµοτηνής του οικονοµικού έτους 2015. 

Ο Υπάλληλος του Τµήµατος 

Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, 

Υπηρεσιών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κοµοτηνή, 16/09/2015 

O Προϊστάµενος της Δ/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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«ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (CPV 15000000-8) 

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 

• Το Γάλα εβαπορέ να είναι το συµπυκνωµένο, η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να 

είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το 

καθαρό βάρος των µονάδων προϊόντος θα είναι 410 γραµµάρια. Θα πρέπει να πληρεί όλες 

τις απαραίτητες προδιαγραφές περί µικροβιολογικών σταθεροτύπων, που ισχύουν. 

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 

Τα είδη ρυζιού, θα είναι φυσικά προϊόντα 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 
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ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους 

οργανισµούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις προβλεπόµενες ενδείξεις 

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

τους όρους που αναφέρονται στις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονοµικές Διατάξεις. 

5) Τοµάτα πελτέ 500 gr 

• θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε κουτί εγκεκριµένο για τρόφιµα, καθ. Βάρους 500 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 (Συσκευασίας 1 

λίτρου). 

• 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.  

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

προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

9) Μαρµελάδα 

Η µαρµελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 45% σε 

φρούτο και να είναι σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 450-500γρ. Επί της συσκευασίας 

να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.  

10)  Ηλιέλαιο 

• Το ηλιέλαιο να είναι λάδι από σπόρους του φυτού Ηλίανθος Α΄ ποιότητας, διαυγές, µε 

ξανθωπό χρώµα και ελαφρά γεύση. Συσκευασία εµπορίου 5lt, θα αναγράφεται σε αυτή ο 

παραγωγός, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η ηµεροµηνία λήξης 

του. 

11)  Κονσέρβα 

• Να παραδίδεται από τον προµηθευτή σε συσκευασίες 200-300 γραµµαρίων , µε ένδειξη 

ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.  

• Να είναι σε κονσέρβα µε δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγµα. 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν 

τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και 

Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, 

χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη 

συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη µε την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και 

του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από 

τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 

Θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές που αναγράφονται ανωτέρω, καθώς 

επίσης και στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Ο Υπάλληλος του Τµήµατος 

Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, 

Υπηρεσιών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κοµοτηνή, 16/09/2015 

O Προϊστάµενος της Δ/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ µ/µ 
Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδ. Τιµή 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

13% 

Φ.Π.Α. 

23% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις 1000γρ 
τεµ 1500 1,20 € 1.800,00 € 234,00 €   2.034,00 € 

2 Γάλα εβαπορέ 410 gr κυτίο 1500 0,90 € 1.350,00 € 175,50 €   1.525,50 € 

3 Ελαιόλαδο 1 λίτρο τεµ 1500 3,80 € 5.700,00 € 741,00 €   6.441,00 € 

4 Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού τεµ 1500 0,95 € 1.425,00 €   327,75 € 1.752,75 € 

5 Ηλιέλαιο 1 λίτρο τεµ 1500 2,00 € 3.000,00 €   690,00 € 3.690,00 € 

6 Κονκασέ 400 gr τεµ 1500 1,15 € 1.725,00 €   396,75 € 2.121,75 € 

7 
Κονσέρβα κρέατος 

βοδινό 200-300 γρ. 
κιλό 500 1,95 € 975,00 €   224,25 € 1.199,25 € 

8 
Κονσέρβα κρέατος 

χοιρινό 200-300 γρ. 
τεµ 500 1,95 € 975,00 €   224,25 € 1.199,25 € 

9 
Κονσέρβα ψάρι σαρδέλα 

200-300 γρ. 
τεµ 500 1,50 € 750,00 €   172,50 € 922,50 € 

10 
Κονσέρβα ψάρι σκουµπρί 

200-300 γρ. 
τεµ 500 1,50 € 750,00 €   172,50 € 922,50 € 

11 
Κριθαράκι χονδρό 500 

γραµ. 
τεµ 1500 0,55 € 825,00 € 107,25 €   932,25 € 

12 Μακαρόνια  500 γραµ. τεµ 2500 0,55 € 1.375,00 € 178,75 €   1.553,75 € 

13 
Μαρµελάδα διάφορα 

είδη 500 γρ. 
τεµ 750 1,70 € 1.275,00 €   293,25 € 1.568,25 € 

14 Ρύζι καρολίνα  1000γρ. κιλό 2500 1,60 € 4.000,00 € 520,00 €   4.520,00 € 

15 Τοµάτα πελτέ 500 γρ. τεµ 750 0,80 € 600,00 €   138,00 € 738,00 € 

16 Φακές 500 γρ. τεµ 2500 1,05 € 2.625,00 € 341,25 €   2.966,25 € 

17 Φασόλια 500gr τεµ 2500 1,30 € 3.250,00 € 422,50 €   3.672,50 € 

18 Χυλοπίτες 500 γρ. τεµ 750 1,85 € 1.387,50 € 180,38 €   1.567,88 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 33.787,50€ 2.900,63€ 2.639,25€ 39.327,38 € 

 

Ο Υπάλληλος του Τµήµατος 

Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, 

Υπηρεσιών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κοµοτηνή, 16/09/2015 

O Προϊστάµενος της Δ/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

«ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ» 

 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Νο 1 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………..…..……, έδρα …………………….……...., οδός 

…………………………….…………………………..,αριθµός ………………………………..…, τηλέφωνο 

…………………….……………….………., fax ……………………………………….. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ µ/µ 
Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδ. Τιµή 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

13% 

Φ.Π.Α. 

23% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις 1000γρ 
τεµ 1500      

2 Γάλα εβαπορέ 410 gr κυτίο 1500      

3 Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού τεµ 1500      

4 Ηλιέλαιο 1 λίτρο τεµ 1500      

5 Κονκασέ 400 gr τεµ 1500      

6 
Κονσέρβα κρέατος 

βοδινό 200-300 γρ. 
κιλό 500      

7 
Κονσέρβα κρέατος 

χοιρινό 200-300 γρ. 
τεµ 500      

8 
Κονσέρβα ψάρι σαρδέλα 

200-300 γρ. 
τεµ 500      

9 
Κονσέρβα ψάρι σκουµπρί 

200-300 γρ. 
τεµ 500      

10 
Κριθαράκι χονδρό 500 

γραµ. 
τεµ 1500      

11 Μακαρόνια  500 γραµ. τεµ 2500      

12 
Μαρµελάδα διάφορα 

είδη 500 γρ. 
τεµ 750      

13 Ρύζι καρολίνα  1000γρ. κιλό 2500      

14 Τοµάτα πελτέ 500 γρ. τεµ 750      

15 Φακές 500 γρ. τεµ 2500      

16 Φασόλια 500gr τεµ 2500      

17 Χυλοπίτες 500 γρ. τεµ 750      

        ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

«ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ» 

 

 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Νο 2 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………..…..……, έδρα …………………….……...., οδός 

…………………………….…………………………..,αριθµός ………………………………..…, τηλέφωνο 

…………………….……………….………., fax ……………………………………….. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ µ/µ 
Ενδ. 

Ποσότητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο τεµ 1500  

 

 

           

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή) 


