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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ταχ. ∆/νση
Ταχ Κώδικας
fax
Τηλέφωνο
E-mail
Αρµόδια

: Ηρ. Πολυτεχνείου 19
! 185 32
2131601880
2131601813
kopi@pireasnet.gr
ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΑ: «Προµήθειας
εδεσµάτων για τις ανάγκες πραγµατοποίηση των
αποκριάτικων εκδηλώσεων που οργανώνουν τα έντεκα (11) .Κέντρα Αγάπης
και Αλληλεγγύης.(ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά.»

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια εδεσµάτων για τις ανάγκες των αποκριάτικων εκδηλώσεων που
οργανώνουν τα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου
Πειραιά.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού έως
3.300,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 3729,00€) θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15.6474.03
του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2014.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:
ΠΡΟΙΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΞΙΑ

100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
150 kg
550 kg

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

600,00
600,00
600,00
600,00
900,00

Α/Α

1
2
3
4
5

Μπιφτέκι
Τυροπιτάκι
Πιροσκί Λουκάνικο
Πίτσα
Μπριόζ (Σάντουιτς)

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

3.300,00
429,00
3.729,00

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΡΗ

(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Ευαγγελία Αγαλοπούλου
Τηλ. 2131601833
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ΘΕΜΑ: «Προµήθειας
εδεσµάτων για τις ανάγκες πραγµατοποίηση των
αποκριάτικων εκδηλώσεων που οργανώνουν τα έντεκα (11) .Κέντρα Αγάπης
και Αλληλεγγύης.(ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά.»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

1
2
3
4
5

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
(χωρίς ΦΠΑ)

Μπιφτέκι
Τυρόπιτα
Πιροσκί Λουκάνικο
Πίτσα
Μπριόζ (Σαντουίτς)

6,00 το κιλό
6,00 το κιλό
6,00 το κιλό
6,00 το κιλό
6,00 το κιλό

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Ευαγγελία Αγαλοπούλου
Τηλ. 2131601813
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
αφορά στην ανάθεση προµήθειας
εδεσµάτων για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που οργανώνουν τα έντεκα (11)
.Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης.(ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης
ανέρχεται στο ποσό των #3.729,00€#
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15.6474.03 του
προϋπολογισµού για το οικονοµικού έτους 2014.
Άρθρο 2ο
Η εκτέλεση της µελέτης διέπεται από τα κάτωθι:
1. Τις διατάξεις:
1.1 ΥΠ ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ 185Β) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης »
1.2 Του Ν. 3852/7-6-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
1.3 Του Π.∆. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11/15-1-1980, τ. Α΄), «περί εκτελέσεως έργων
και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3ο
Συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Η τεχνική περιγραφή.
2. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Άρθρο 4ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει
τα εδέσµατα σε
προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία µας και σε
προκαθορισµένους χώρους των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από τον υπεύθυνο του κάθε Κέντρου Αγάπης
και αλληλεγγύης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυµεί ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
κατόπιν συντάσσεται από την υπεύθυνο παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής)
Άρθρο 5ο

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία στο σύνολο της σε
χάρτινα ειδικά κουτιά όσον αφορά τα τυροπιτάκια, τα πιροσκί, τις πίτσες και τα
σαντουιτσάκια µπριόζ, καθώς και σε ειδικά σκευή τα µπιφτέκια. Οι συσκευασίες
καθώς και τα σκευή µεταφοράς των υλικών θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες
καταλληλότητας και υγιεινής. Η µεταφορά θα γίνει µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο
του προµηθευτή στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Άρθρο 6ο
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι
όροι υγιεινής, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τα εδέσµατα
άµεσα µε άλλα κατάλληλα, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τα εδέσµατα και οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευαστούν θα είναι
άριστης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και ποτών
καθώς επίσης των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
Τα εδέσµατα δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται από τη
νοµοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Άρθρο 7ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο, από αρµόδιο υπάλληλο
του ∆ήµου Πειραιά στους χώρους παρασκευής των εδεσµάτων.
Άρθρο 8ο
Τα δελτία αποστολής του προµηθευτή θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία
έκδοσης την ηµέρα της παράδοσης τους στον αρµόδιο υπάλληλο. ∆εν θα πρέπει να
υπάρχουν χρηµατικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του ευρώ) και τα τιµολόγια να είναι
απολύτως συσχετισµένα µε τα αντίστοιχα δελτία αποστολής..

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. 2131601813
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά στην ανάθεση προµήθειας εδεσµάτων για τις αποκριάτικες
εκδηλώσεις που οργανώνουν τα έντεκα (11) .Κέντρα Αγάπης και
Αλληλεγγύης.(ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να
δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους. Τα είδη
παραδίδονται έτοιµα προς χρήση σε χάρτινα ειδικά κουτιά όσον αφορά τα
τυροπιτάκια, τα πιροσκί, τις πίτσες και τα σαντουιτσάκια µπριόζ, καθώς και σε
ειδικά ισοθερµικά σκευή τα µπιφτέκια.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, και πρέπει να πληρούν τις
εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.
.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους
όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της
Υπηρεσίας χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου.

Α/Α

1
2
3
4
5

ΠΡΟΙΟΝ

Μπιφτέκι
Τυροπιτάκι
Πιροσκί Λουκάνικο
Πίτσα
Μπριόζ (Σαντουίτς)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
150 Kg
550 Kg

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
Μπιφτέκι
Τα µπιφτέκια θα πρέπει να είναι παρασκευασµένα από µοσχαρίσιο κιµά
Α΄ποιότητα

Τυροπιτάκι
Τα τυροπιτάκια θα πρέπει να είναι παρασκευασµένα από ζύµη κουρού και η
γέµιση τους από φέτα ελληνικής προελεύσεως Α΄ ποιότητας καθώς και νωπή
µυζήθρα ελληνικής προελεύσεως Α΄
Πιροσκι λουκανικο
Τα πιροσκί θα πρέπει να είναι παρασκευασµένα από νωπή ζύµη και από
λουκάνικο Α΄ποιότητας ελληνικής προέλευσης.
Πίτσα .
Η πίτσα θα πρέπει να είναι παρασκευασµένη από νωπή ζύµη και η γέµιση
από ζαµπόν ωµοπλάτη, τυρί τύπου gouda, φρέσκια ντοµάτα, µπέικον,
λουκάνικο και πιπεριά.
Σαντουιτσάκια Μπριόζ
Τα σαντουιτσάκια πρέπει να είναι παρασκευασµένο
από λευκό άρτο
Α΄ποιότητας και η γέµιση από ζαµπόν ωµοπλάτη, τυρί τύπου gouda, φρέσκια
ντοµάτα και µαρούλι.

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ)

