ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ AIT/NIAΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Αρ.πρωτ.:21830/22-11-2019

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε κατά εντολή του Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α΄/16) ,άρθρο 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138Α /9-8-2010) και τις σχετικές περί προμηθειών
ΟΤΑ εγκυκλίους του αυτού Υπουργείου, καθώς και με τις αντίστοιχες σχετικές του άρθρου 4.2
του Ν. 2286/95 και αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και κρεοπωλείου ώστε να καλύψει
την παροχή τροφίμων (νωπό κοτόπουλο ) στις άπορες οικογένειες του Δήμου Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου . Τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια προϊόντος. Η δαπάνη έχει
προϋπολογισθεί στο ποσό των € 5.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, θα βαρύνει τη
σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2018 και θα καλυφθεί από ιδία χρηματοδότηση.
Το ζητούμενο είδος είναι ως εξής:
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Το είδος και η τιμή περιγράφεται
προϋπολογισμό.

αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης καθώς και στον

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και
να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες
του Κτηνιατρικού- Υγειονομικού ελέγχου.
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική
κατάσταση.
Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει
θερμοκρασία ανώτερη των + 7ο C οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6
και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με
την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και
ποιότητα, τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο
Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα, θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με
μεταφορικά μέσα, εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις
Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Τα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας παραγωγής, νωπά, καλά ανεπτυγμένα, χωρίς κεφάλι και άκρα,
τύπου 65% (χωρίς εντόσθια), καθαρισμένα καλά και με βάρος ενός και μισού κιλού περίπου,
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προσφάτου σφαγής (θα αναγράφεται ημερομηνία σφαγής και ημερομηνία λήξης) και με
ένδειξη προέλευσης.
Επί των παραπάνω κρεάτων κατά την παράδοση θα φέρεται υποχρεωτικά η σφραγίδα
προέλευσης καθώς και οι προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδείξεις.
Επίσης τα πουλερικά θα πρέπει:
 Να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος.
 Να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλειο ξεπουπούλιασμα.
 Να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων και
εκδορών.
 Να μην αναδύουν φαινόμενα σήψεως, να είναι καλά συντηρημένα και απαλλαγμένα
υγρασίας, αλλιώς σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας λόγω κακής αποστραγγίσεως, θα
αφαιρείται από το βάρος τους ποσοστό 5%.
Όλα τα ως άνω κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν
υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία μετά την επιθεώρηση
αυτή,κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή.
Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα και πουλερικά θα προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία.
Ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα, αριθμός εγκατάστασης
τεμαχισμού).
Η όλη εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες που απαιτεί η
εφαρμογή συστήματος HACCP
Τα πουλερικά θα πρέπει να μεταφέρονται με αυτοκίνητα- ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως
εφοδιασμένα με ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, και θα
παραδοθούν στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου μας σε ημέρα που θα καθοριστεί από τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ Α
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