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Κ.Α.:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022 15.6481.0002 - 20.6063.0007 - 30.6063.0007 35.6063.0007 - 45.6063.0006 του υπό κατάρτιση
προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 15.6481.0003 - 15.6481.0004 - 15.6481.0005 15.6481.0006 - 15.6481.0007 - 15.6481.0010 του
υπό κατάρτιση προϋπολογισμού Οικ. Έτους
2014
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.: 15.6481.0001 15.6481.0002 - 15.6481.0003 - 15.6481.0004 15.6481.0005 - 15.6481.0006 - 15.6481.0007 του
υπό κατάρτιση προϋπολογισμού Οικ. Έτους
2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «Προμήθεια Ειδών Διατροφής» για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2014 έως 31-12-2014, με δυνατότητα δίμηνης παράτασης, από τον Δήμο Νέας Σμύρνης
για την προμήθεια τροφίμων των:
Ομάδα Α') Δήμος Νέας Σμύρνης - Α1. Κοινωνικό Παντοπωλείο
Α2. Κοινωνικό Συσσίτιο
για την μερική ανακούφιση ενδεών δημοτών και κατοίκων Νέας Σμύρνης με την παροχή δωρεάν
τροφίμων και συσσιτίου, κατόπιν συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
Α3. Γάλα εργαζομένων
για τις ανάγκες του μόνιμου και του με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του
Δήμου που δικαιούνται.
Ομάδα Β') Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης Ν.Π.Δ.Δ. για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και
των εκδηλώσεων των μελών των Κ.Α.Π.Η. για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Ομάδα Γ') Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Εθνική Στέγη
Ν.Π.Δ.Δ. - για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχτηκαν σύμφωνα τις διατάξεις:
Του Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
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2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η
παράγραφο του 20ου άρθρου.
Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης».
Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").
Του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ
Του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος»,
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007.
Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα
κοτόπουλου).
Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της
Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για
νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012, Υγειονομική
διάταξη – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων &
ποτών)
Του Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»
Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις".
Του Π. Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α’/5-6-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές
συναλλαγές».
Του Ν. 2000/91 και του Ν. 2286/95 περί «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεύχος Α΄), η οποία
κυρώθηκε με τον Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και με την οποία
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ανατίθεται στους δήμους η ανάδειξη χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών
καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς αυτών.
Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
Του Ν. 4013 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α)
Τροποποίηση.
Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 88555/3293/4-10-1988 κοινής υπουργικής
απόφασης «Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου , των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/1989.
Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του π.δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές
εξοπλισμών ατομικής προστασίας εργαζομένων».
Την υπ΄αριθμ. 53361 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) σύμφωνα με την οποία παρέχεται 1
λίτρο φρέσκο γάλα στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα πρόσθετα μέσα
ατομικής προστασίας.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό Δημόσιο
Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα,
οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών
της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006.
Για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής, αναψυκτικά και το γάλα
εργαζομένων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη
χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας, οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια των
ζητουμένων ειδών και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών, περιγράφονται στο παράρτημα τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσης.
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων ειδών των
Τροφίμων.
Οι ενδεικτικές τιμές για τα παραπάνω είδη ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 687.060,60 € συν Φ.Π.Α. 13% &
23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 777.493,66 € η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από
ιδίους πόρους.
Νέα Σμύρνη …/…/2013
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΙΟΝΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
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