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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προµήθειας τροφίµων µε την διαδικασία του 

κατεπείγοντος στους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ΟΚΟΙΠΠ. 
 

Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – 
∆ΟΚΟΙΠΠ του ∆ήµου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε την 
διαδικασία του κατεπείγοντος της προµήθειας τροφίµων όπως αναλυτικά περιγράφονται στις 
181/2014 και 182/2014 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού. 

 
Α/Α ΟΜΑ∆Α CPV ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
1 Είδη παντοπωλείου 15000000-8 24.219,87 3.315,35 27.535,22
2 Κατεψυγµένα λαχανικά 15331170-9 1.004,84 130,63 1.135,47
3 Είδη αρτοποιίας 15811000-6 4.708,00 612,04 5.320,04
4 Γάλα για τις ανάγκες του 

προσωπικού 
15511100-4 1.236,75 160,78 1.397,53

 ΣΥΝΟΛΟ 31.169,46 4.218,80 35.388,26
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Αντικείµενο προµήθειας 
 
Η µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών 

και γάλακτος  για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής 
Πολιτικής και Παιδείας(∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του ∆ήµου Χανίων, µέχρι την κατακύρωση του 
διαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών από το ∆ήµο Χανίων. 

Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν 
τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους κατά την παράδοση, να υπάρχει ονοµασία 
πώλησης, ποιοτική κατάταξη, θερµοκρασία κατάψυξης, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία 
λήξης, ονοµασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να µην έχουν 
τεχνολογικά ελαττώµατα (Π∆ 76/87), παράσιτα, έντοµα, ξένα σώµατα και οι φυσικοχηµικές τους 
ιδιότητες να είναι αυτές που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίµων και ποτών. 

Τα είδη παντοπωλείου θα πληρούν του όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις 
ισχύουσες αγορανοµικές και υγειονοµικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ε.Ε., να είναι Α’ 
ποιότητας, συσκευασµένα σε καθαρά µέσα µε όλες τις απαραίτητες ενδείξεις στην Ελληνική 
γλώσσα. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. 

Τα κατεψυγµένα λαχανικά να είναι Α’ ποιότητας, καθαρισµένα, να έχουν ζωηρό 
φυσιολογικό χρώµα, να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κειµένων διατάξεων περί 
εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών, να είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις Υγειονοµικές διατάξεις. Να συντηρούνται σε θερµοκρασία -18ο C. Η συσκευασία 
των προϊόντων να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα (π.χ. Ηµεροµηνία 
κατάψυξης). Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 



 

Τα προϊόντα αρτοποιίας  να είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανοµικές & Υγειονοµικές διατάξεις. Η παρασκευή του άρτου και 
των αρτοσκευασµάτων πρέπει να γίνεται µε τους επιτρεπόµενους τύπους αλεύρων, να είναι Α’ 
ποιότητας και το ψήσιµο τους και η διόγκωση τους να είναι οµοιογενή σε όλη την επιφάνεια, να 
είναι εύγευστα και απαλλαγµένα από δυσάρεστες οσµές. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, 
ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε µέρες, ώρες και στα σηµεία, που θα ορίσει 
ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του ∆ήµου 
Χανίων. 

Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο Οργανισµός δεν είναι 
υποχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις προαναφερόµενες ποσότητες των προς προµήθεια ειδών. 

Η προµήθεια καλύπτει το χρονικό διάστηµα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανοικτού 
διεθνή διαγωνισµού, που διενεργείται από το ∆ήµο Χανίων (υπογραφή συµβάσεων). Επίσης θα 
προβλεφθεί όρος στη σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ΟΚΟΙΠΠ δεν θα είναι υποχρεωµένος να 
απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων τροφίµων, που θα περιλαµβάνει η σύµβαση, χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση στον προµηθευτή.  
 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) αριθµητικώς 
και ολογράφως ανά οµάδα ειδών: (α) στην νόµιµη διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 
πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης στον Οργανισµό, όπως προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων –
Τµήµα Εµπορίου, για τα είδη ελαιολάδου,  
(β) στη τιµή της µελέτης όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, για τα είδη 
παντοπωλείου (εκτός ελαιολάδου), κυλικείου, κατεψυγµένων λαχανικών και γάλακτος. 

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονοµική 
προσφορά. 

 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές µέχρι την Τετάρτη 10 ∆εκεµβρίου 2014 

στα γραφεία του ∆ΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του ∆ηµαρχείου Χανίων). 
      

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΟΚΟΙΠΠ 
 
 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 


