
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"  για το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία

Αριθμός μελέτης : 5003 / 2014

                              Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφίμων για την αντιμετώπιση μέρους των αναγκών  

του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία του Δήμου Νέστου, διότι οι ποσότητες  που ήταν εγγεγραμμένες στους Κ.Α. 

00.6733.0002 και 00.6733.0003 τείνουν να εξαντληθούν και προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η τροφοδοσία

των συγκεκριμένων δομών με είδη διατροφής απαιτείται η σύνταξη της παρούσας μελέτης.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες ομάδες τροφίμων:  

1. Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

2. Προμήθεια λοιπών τροφίμων

3. Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών

4. Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής

5. Προμήθεια προϊόντων λαδιού

6. Προμήθεια έτοιμων γευμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών σίτισης και διατροφής είναι απαραίτητη γιατί έτσι εξασφαλίζεται 

η συνεχής τροφοδοσία των σχολικών μονάδων μέσω της χορήγησης έτοιμων γευμάτων (σάντουιτς) καθώς 

και η χορήγηση ειδών διατροφής σε δικαιούχους του κοιωνικού προγράμματος της Ευνεστίας.

 Τα υπό προμήθεια τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να 

αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση το γεγονός ύπαρξης των απαραίτητων πιστοποιητικών δια-

σφάλισης  της ποιότητας των τροφίμων. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις

απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Αναπόσπαστο τμήμα είναι ο πίνακας Ομάδων Προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση.

Τα προσφερόμενα τρόφιμα θα πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων και τις Τεχνικές Προδιαγραφές .

Η δαπάνη θα ανέλθει σε  : € με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 13 % και θα καλυφθεί 

από τακτικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη Διαδικασία του Ανοικτού 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 11389/3/1993 

(Φ.Ε.Κ. 185/23-03-1993), του Υπουργού Εσωτερικών.
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Ζώτος Δημήτριος

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε./B'

199.218,80

Χρυσούπολη  

Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./ΣΤ'

Ο ΣυντάξαςΟ Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

T E X N I K H     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η


