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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται να γίνει η προμήθεια µε 
τίτλο: «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου» 

Η εκτέλεση της προμήθειας  θα γίνει με την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 
(Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς η τιμή μονάδας του είδους καθώς και έκπτωση επί της τιμής 
μονάδας με βάση την μέση τιμή του τμήματος Εμπορίου και το γενικό 
σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%). Η προσφορά 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό των # 1.262,10 
€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η δαπάνη που απαιτείται ,θα καλυφθεί από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 
και θα βαρύνει των Κ.Α. 60.6481.07 του Προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου για το Οικονομικό Έτος 2019. 

Εάν η εκτέλεση της προμήθειας δεν πληρεί τα απαιτούμενα τεχνικά 
στοιχεία , τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
213 του Ν. 4412/2016. 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη 
διάρκεια του συμβατικού χρόνου και σε καμία αναθεώρηση δεν 
υπόκειται για κανένα λόγο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε- ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Άρτος Σιταρένιο  
φρατζόλα (350γρ)-13% 

Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας τύπου Μ χωριάτικο 
που προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό σιταριού, µε την υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία. - Να 
είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της διάθεσης. 
Να είναι καλά ζυµωµένο και ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη 
υγρασία του. -Το νερό που θα χρησιµοποιείται θα είναι πόσιµο. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λυκίσκου. Η έψηση µε επαφή των 
τεµαχίων επιτρέπεται σε βαθµό 15% . Το ψήσιµο θα πρέπει να είναι 
οµοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωµα) θα πρέπει 
να είναι οµοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το µαγειρικό αλάτι να µην 
ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του µαγειρικού άλατος. 
Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερµοκρασία περιβάλλοντος και να 
µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η µεταφορά του 
άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή 
σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίµων. -
Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την 
απόκρυψη της τυχόν ελαττωµατικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του 
χρώµατος των αλεύρων. 

 
 



 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

H παράδοση των ειδών που αφορούν τα είδη Αρτοποιείου, θα γίνεται καθημερινά στις 
εγκαταστάσεις των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου, με βάση την ποσότητα η οποία 
θα αναφέρεται στα Δελτία παραγγελίας.  Οι εγκαταστάσεις των παιδικών Σταθμών είναι οι εξής: 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α& Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

2ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΣΤΑΜΝΑ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΘΜΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α CPV 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Ε- ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

μ/μ 
Ενδ. 

ποσότητα 

Ενδ. 
Τιμή 

μονάδας 
Αξία €   (άνευ φπα) 

1 15612500 

Άρτος 
Σιταρένιο  
φρατζόλα 
(350γρ)-13% 

κιλό 730 1,53 1.116,90 € 

    
Συνολική αξία 
άνευ Φ.Π.Α. 

      1.116,90 € 

 
   Φ.Π.Α. 13%       145,20 € 

 
  Συνολική 

αξία 
      1.262,10 € 

 
* Οι αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές πωλήσεων ειδών Αρτοποιείου, είναι σύμφωνα με 
το αριθμ. πρωτ. Οικ. ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/275727/3537/20-9-2019 Εβδομαδιαίο Δελτίο 
επισκόπησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου –Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 
 
 

Μεσολόγγι  25/9/2019 
 

                                                      Θεωρήθηκε 
 
   Η  Συντάξασα                                                         Η Πρόεδρος 
                                                                                     
                                                                                                              
       
 
 
 
   Ασπασία Βήττα                                             Παρασκευή Πετρονικολού 
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