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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΩΠΟΤ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΩΝ ΣΑ 

ΠΛΑΙΙΑ ΔΟΡΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ   
 

 
Απηή  ε  ηερληθή  έθζεζε  ζπληάρζεθε  θαηά  εληνιή  ηνπ Γεκάξρνπ Ιεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 
147/Α΄/16)  ,άξζξν 18 ηνπ Ν.3870/2010 (ΦΔΚ 138Α /9-8-2010) θαη  ηηο  ζρεηηθέο  πεξί πξνκεζεηψλ  
ΟΣΑ  εγθπθιίνπο  ηνπ  απηνχ  Τπνπξγείνπ,  θαζψο  θαη  κε  ηηο  αληίζηνηρεο  ζρεηηθέο  ηνπ άξζξνπ 4.2 
ηνπ Ν. 2286/95 θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ θαη θξενπσιείνπ ψζηε λα θαιχςεη 
ηελ παξνρή ηξνθίκσλ (λσπφ θνηφπνπιν )  ζηηο άπνξεο νηθνγέλεηεο ηνπ Γήκνπ Ιεξάο Πφιεο 
Μεζνινγγίνπ . Σα ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ   ηνπ  πξνο  πξνκήζεηα  πξντφληνο.  Η  δαπάλε  έρεη  
πξνυπνινγηζζεί  ζην  πνζφ  ησλ € 5.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 13%, ζα βαξχλεη ηε 
ζρεηηθή πίζησζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018  θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδία ρξεκαηνδφηεζε. 

 
Σν δεηνχκελν είδνο είλαη  σο εμήο: 
 ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ 
Σν είδνο θαη ε ηηκή  πεξηγξάθεηαη  αλαιπηηθά ζην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο θαζψο θαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ. 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ   
   Σν  θξέαο  λα  πξνέξρεηαη  απφ  δψν  ζθαγκέλν  ζε  ζθαγεία  πνπ  ιεηηνπξγνχλ  λφκηκα  θαη  

λα έρεη   ππνζηεί   θξενζθνπηθφ   έιεγρν   θαη   λα   θέξεη   ηηο   πξνβιεπφκελεο   ζθξαγίδεο   
ηνπ Κηεληαηξηθνχ- Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

   Σα  θξέαηα  λα  πξνέξρνληαη  απφ  δψα  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  άξηζηε  ζξεπηηθή  θαη  θπζηθή 
θαηάζηαζε. 

   Σν  θξέαο  θαηά  ηνλ  ρξφλν  παξάδνζεο  ηνπ  ζηνλ  θνξέα,  δελ  πξέπεη  λα  παξνπζηάδεη 
ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ + 7ν C νμχηεηα (ΡΗ) κεγαιχηεξε ηνπ 6,1 θαη κηθξφηεξε ηνπ 5,6 
θαη αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο ηεο νζκήο θαη ηεο ζχζηαζεο 

   Ο  πξνκεζεπηήο  ππνρξενχηαη  λα  πξνκεζεχεη  θξέαο,  πνζφηεηα  θαη  πνηφηεηα  ζχκθσλα  κε 
ηελ  παξαγγειία  ηνπ  θνξέα.  Να  δειψλεη  ηηο  πνζφηεηεο  θξέαηνο  θαηά  θαηεγνξία  θαη 
πνηφηεηα, ηφζν ζην δειηίν απνζηνιήο φζν θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην 

   Η  κεηαθνξά  ηνπ  θξέαηνο  πξνο  ηνλ  θνξέα,  ζα  γίλεηαη  ππφ  πγηεηλέο  ζπλζήθεο  θαη  κε 
κεηαθνξηθά κέζα, εθνδηαζκέλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο ππεξεζίαο 

   Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ, ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο 

 
Σα λσπά θξέαηα ζα παξαδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο, Κηεληαηξηθέο θαη 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
Σα κοηόποςλα ζα είλαη εγρψξηαο παξαγσγήο, λσπά, θαιά αλεπηπγκέλα, ρσξίο θεθάιη θαη άθξα, 
ηχπνπ  65%  (ρσξίο  εληφζζηα),  θαζαξηζκέλα  θαιά  θαη  κε  βάξνο  ελφο  θαη  κηζνχ  θηινχ  πεξίπνπ, 
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πξνζθάηνπ  ζθαγήο  (ζα  αλαγξάθεηαη  εκεξνκελία  ζθαγήο  θαη  εκεξνκελία  ιήμεο)  θαη  κε  
έλδεημε πξνέιεπζεο. 
Δπί   ησλ   παξαπάλσ   θξεάησλ   θαηά   ηελ   παξάδνζε   ζα   θέξεηαη   ππνρξεσηηθά   ε   ζθξαγίδα 
πξνέιεπζεο θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελδείμεηο. 
Δπίζεο ηα πνπιεξηθά ζα πξέπεη: 
 

 Να έρνπλ ζθαγεί θαλνληθά θαη φρη ιφγσ αξξψζηηαο ή αηπρήκαηνο. 
 Να έρνπλ ππνζηεί πιήξε αθαίκαμε θαη ηέιεην μεπνππνχιηαζκα. 
 Να  είλαη  αξίζηεο  πγηεηλήο  θαηαζηάζεσο  θαη  απαιιαγκέλα  αιινηψζεσλ,  θαθψζεσλ  θαη 

εθδνξψλ. 
 Να  κελ  αλαδχνπλ  θαηλφκελα  ζήςεσο,  λα  είλαη  θαιά  ζπληεξεκέλα  θαη  απαιιαγκέλα 

πγξαζίαο,  αιιηψο  ζε  πεξίπησζε  απμεκέλεο  πγξαζίαο  ιφγσ  θαθήο  απνζηξαγγίζεσο,  ζα 
αθαηξείηαη απφ ην βάξνο ηνπο πνζνζηφ 5%. 

Όια  ηα  σο  άλσ  θξέαηα  θαη  πνπιεξηθά  ζα  πξέπεη  λα  πξνέξρνληαη  απφ  δψα  ηα  νπνία  έρνπλ 
ππνβιεζεί  ζε  πγεηνλνκηθή  επηζεψξεζε  πξηλ  ηε  ζθαγή  θαη  ηα  νπνία  κεηά  ηελ  επηζεψξεζε  
απηή, 
θξίζεθαλ θαηάιιεια πξνο ζθαγή. 
Σα παξαδηδφκελα λσπά θξέαηα θαη πνπιεξηθά ζα πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλα ζθαγεία. 
Ο ηεκαρηζκφο ηνπ λσπνχ θξέαηνο πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα απφ εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο 
ηεκαρηζκνχ   θαη   λα   θέξεη   ηηο   απαξαίηεηεο   ζεκάλζεηο   (ζθξαγίδα,   αξηζκφο   εγθαηάζηαζεο 
ηεκαρηζκνχ). 
Η  όλη  εγκαηάζηαζη  ππέπει  να  λειηοςπγεί  κάηυ  από  ζςνθήκερ  πος  απαιηεί  η  
εθαπμογή ζςζηήμαηορ HACCP 
Σα ποςλεπικά θα ππέπει να μεηαθέπονηαι με αςηοκίνηηα- τςγεία αςηοδύναμος τύξευρ 
εθοδιαζμένα με ειδική άδεια πος εκδίδεηαι από ηην απμόδια Κηηνιαηπική Τπηπεζία,  και  θα  
παπαδοθούν ζηιρ Κοινυνικέρ Γομέρ ηος Γήμος μαρ  ζε ημέπα πος θα καθοπιζηεί από ηον 
απμόδιο Ανηιδήμαπσο . 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΓΑΠΑΝΗ 

ΣΜΗΜΑ 1 

1. Κνηφπνπιν λσπφ 
εγρψξην  

Σεκάρην  490 9,03 
Βάζεη εγγξάθνπ 

Γ/λζεο Αλάπηπμεο 
Π.Δ ΑΙΣ/ΝΙΑ κε 

αξηζκφ 
πξση.:378830/5551-

30-11-2018 

4.424,70 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.424,70 

ΦΠΑ 13% 575,21 

ΤΝΟΛΟ Α 4.999,91 

                                    
ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ 

0,09 

                                             ΤΝΟΛΟ Β 5.000,00€ 
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