
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας   

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος  Πόλη: Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  Ημερομηνία: 21-03-2022 

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα   Αρ. Πρωτ.: 2607 

Τηλέφωνο: 22683-50.218 /22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 20/2022 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών  

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

 

Πηγή Χρηματοδότησης:  

Τροφεία, Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής 

Ζωής», «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας»  

 

CPV: 15119000-5 
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Τεχνική Έκθεση 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια κρεάτων, κρεατοσκευασµάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών των 

παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και συγκεκριμένα του Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου και του 

Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων – ΔΔ Μαυρομματίου που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών τους. Τα υπό 

προμήθεια είδη της παρούσας μελέτης δεν συμπεριλήφθηκε στη γενική προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς 

σταθμούς καθώς επαρκούσε η απαιτούμενη ποσότητα και το γεγονός ότι το ύψος των δυο συναφών μελετών δεν 

ξεπερνά το όριο της απευθείας ανάθεσης, δεν εμποδίζει την ξεχωριστή ανάθεση ομοειδών ειδών.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ 

νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών 

αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. 

φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων έχουν ως σκοπό την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, 

ημερήσια διατροφή διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων των εργαζομένων και άνεργων γονέων και 

κηδεμόνων την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, την 

προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον και τη 

στήριξη της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στον Δήμο 

εντάσσονται ως υπηρεσία δύο (2) Παιδικοί Σταθμοί από τους οποίους και οι δυο συμμετέχουν στο 

Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και στο 

εθνικό πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Στους σταθμούς συνολικά φιλοξενούνται 50 νήπια. Οι σταθμοί απασχολούν συνολικά 8 άτομα προσωπικό 

διαφόρων ειδικοτήτων, με μόνιμη, αορίστου, ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας και ενισχύονται και με 

προσωπικό κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ όποτε αυτό εφαρμόζεται. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον πρότυπο 

κανονισμό λειτουργίας όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών στα νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη  



 

 

ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό, κάθε μέρα). Το διαιτολόγιο των παιδιών 

καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή. Ως βάση για το 

ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ’ αρχήν διαλαμβανόμενο στην υπ’ άριθμ. Υ1α/ΓΠοικ. 

76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β/25-10-17) Απόφαση Υπουργού Υγείας  και η υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289 (ΦΕΚ 2179/τ.Β/12-

6-18) Απόφαση Υπουργού Υγείας. 

Ως βάση για το διαιτολόγιο λαμβάνεται το προτεινόμενο στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

υπ’ άριθμ. Υ1α/ΓΠοικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β/25-10-17) Απόφαση Υπουργού Υγείας. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται 

για την χορήγηση σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής 

που περιέχουν συντηρητικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή σε αλάτι. Επισημαίνεται ότι δεν 

επιτρέπεται η χορήγηση αλλαντικών και προπαρασκευασμένων προϊόντων κρέατος. 

Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της δαπάνης και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα 

με τις ανάγκες του Δήμου. 

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά με βάση τις ανάγκες των Παιδικών  Σταθμών του Δήμου.  

Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκαν υπόψη το γεγονός ότι στο εγκεκριμένο από την παιδίατρο 

διατροφολόγιο περιλαμβάνει στο μεσημεριανό γεύμα δυο φορές την εβδομάδα μια μερίδα κρεατικών (π.χ. 

κοτόπουλο, κιμά, μοσχάρι). 

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) των ζητούμενων προϊόντων είναι: 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

15119000-5 προϊόντα κρέατος 

 

Σύμφωνα  με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης το συνολικό κόστος της προμήθειας, προϋπολογίζεται 

4.972,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα στον ακόλουθο K.A. Εξόδων: 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή   

60-6481.0003 
Είδη κρεοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου "Εναρμόνιση Οικογενειακής & 

Επαγγελματικής ζωής " 

15-6481.0003 Είδη κρεοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου 

60-6481.0013 
Είδη κρεοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου "Πρόγραμμα Οικονομικής 

στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας" 

60-6481.0004 
Είδη κρεοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων "Εναρμόνιση Οικογενειακής 

& Επαγγελματικής ζωής " 

15-6481.0004 Είδη κρεοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων 

60-6481.0014 
Είδη κρεοπωλείου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων "Πρόγραμμα Οικονομικής 

στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας" 

 

 

 



 

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Για τα είδη κρεοπωλείου, η προσφερόμενη έκπτωση δίνεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και 

σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη 

συμβατική διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

είδους που συμπεριλαμβάνεται, όπως αυτή παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη της παρούσας θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 

της προσφοράς.  

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί ή έτσι προκύψει από την επικρατούσα κατάσταση, 

να μην εξαντλήσει τον αριθμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμούν 

να προμηθευτούν όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις παραδώσει. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ποσότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στον 

προϋπολογισμό και για τις οποίες πρέπει να υποβληθεί προσφορά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

και πάντως χωρίς να ξεπεραστεί το ανώτερο ποσό της συμβατικής αξίας. 

Με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών στον 

χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται καθημερινά στο Παιδικό Σταθμό Αλιάρτου & στο Παιδικό 

Σταθμό Θεσπιών – ΔΔ Μαυρομματίου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυτικά, η 

ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα αφορά την 

καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους και θα παραδίδεται από τον προμηθευτή 

υποχρεωτικά καθημερινά και ώρες 7:00 -10:00 π.μ. 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία 

της κάθε δομής χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα κάποια 

από τα είδη αυτά να μη τα ζητήσει καθόλου, καθώς και να μην εξαντλήσει τις συμφωνημένες ποσότητες. Ο 

Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποια είδη μιας ομάδας με άλλα, παρεμφερή, ανάλογα με 

τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους παιδικούς σταθμούς) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες 

τους, στα πλαίσια ωστόσο της συγκεκριμένης ανάθεσης και έως του συνολικού συμβατικού ποσού της 

παρούσης. Επίσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη 

παρούσα για κάθε είδος, εφόσον είναι δυνατόν {π.χ. λόγω πτώσης των τιμών} και χωρίς να υπερβεί το 

συμβατικό ποσό. 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 

ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της 

παράδοσής τους. Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα - 

ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

μεταφοράς τροφίμων. 

 

 



 

 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που 

προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις 

σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και 

να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντες επιχειρήσεις. 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και το κόστος 

θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Δήμου. 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και 

έως 31-12-2022 ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.  

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έχει το δικαίωμα να ελέγξει όποτε κρίνει 

απαραίτητο, δείγματα του εκάστοτε προϊόντος ως προς την ποιότητα, ελέγχοντας τυχόν αποκλίσεις των 

προσφερόμενων υλικών με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.  

Σε περίπτωση απόκλισης, δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια Επιτροπή του Δήμου να μην παραλάβει 

τα είδη και να ζητήσει από τον ανάδοχο αντικατάσταση αυτών. 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Ν.4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί Ν. 4782/2021. 

 

Συντάχθηκε 

Αλίαρτος, 21-03-2022 

 

 

 

Ταρώνη Στέλλα   

Τοπογράφος Μηχανικός  

 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα  
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Fax: 22680-22.690  
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Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολική 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ 

(σε €) 

Συνολική αξία 

χωρίς ΦΠΑ 

(σε €) 

1 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) 
ΚΙΛΑ 140 8,77 € 1.227,80 € 

2 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ 
ΚΙΛΑ 100 8,77 € 877,00 € 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65% Α’ ΚΙΛΑ 120 2,98 € 357,60 € 

  

ΑΞΙΑ 2.462,40 € 

ΦΠΑ  13% 320,11 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.782,51 € 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολική 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ 

(σε €) 

Συνολική αξία 

χωρίς ΦΠΑ 

(σε €) 

1 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) 
ΚΙΛΑ 70 8,77 € 613,90 € 

2 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ 
ΚΙΛΑ 100 8,77 € 877,00 € 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65% Α’ ΚΙΛΑ 150 2,98 € 447,00 € 

  

ΑΞΙΑ 1.937,90 € 

ΦΠΑ  13% 251,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.189,83 € 

 



Στην  τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνεται: το συνολικό κόστος των υπό προμήθεια 

προϊόντων, το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στους χώρους των δομών του Δήμου και οποιαδήποτε άλλη 

δαπάνη η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι απαραίτητη και αναγκαία για την άρτια και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση της προμήθειας  

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία του 

τμήματος εμπορίου. 

 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 21-03-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 21-03-2022 

   

   

   

Ταρώνη Στέλλα  Βαρουξής Χρήστος 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 853/2004, που κυρώνεται από το Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95 Α΄/03-

05-2007), το κρέας θα πρέπει να προέρχεται από ζώα που έχουν σφαγιασθεί, όχι λόγω ασθένειας ή 

ατυχήματος, και η επεξεργασία του νωπού κρέατος, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις τεμαχισμού/σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις 

(σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού), δηλαδή τις προβλεπόμενες σφραγίδες 

κτηνιατρικού και υγειονομικού ελέγχου και να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά 

κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

 Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το 

ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξασμένα 

από οστά. 

 Να είναι απαλλαγμένα από αλλοιώσεις και εκδορές. 

 Να έχουν φυσιολογικό χρώμα και να είναι γνωστή η προέλευση τους. 

 Για τη συντήρηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 853/2004, ο οποίος 

κυρώνεται με το ΠΔ 79/2007 και την τροποποίηση διατάξεων (άρθρο-16) (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 

218/24.12.2018), σύμφωνα με τον οποίο όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από 

εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε έγκριση θα πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλόλητάς 

 Η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98, του HACCP, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς 

τροφίμων, η οποία θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληρούν όλους 

τους όρους υγιεινής 

 Το είδος και η ποσότητα καθορίζεται από την παραγγελία της κάθε Υπηρεσίας(Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – 

Κοινωνικό Παντοπωλείο)και παραδίδεται σύμφωνα με αυτές σε συγκεκριμένα τεμάχια . Επίσης πρέπει 

να υπάρχει σήμανση όλων των τεμαχίων κρέατος ώστε να είναι εμφανής η προέλευση τους. 

 



 

 

 Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήμανση, η επεξεργασία και η μεταφορά να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα και 

εγκεκριμένα εργοστάσια και εργαστήρια επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και έλεγχο 

από τις αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από 

πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν 

απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 

μεταφοράς τροφίμων.  

 Για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, απαραίτητα είναι, από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, ο 

κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού νωπών κρεάτων, καθώς και η 

άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία κρέατος. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία 

του κάθε φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο δελτίο 

αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο.  

 Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού 

σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 – Περί όρων τεμαχισμού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, 

αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού – όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) 

«Περί τροποποιήσεως της περίπτωσης γ΄ του Π.Δ. 306/80 «Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και 

ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού» και ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με 

απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών και να 

εφαρμόζει σύστημα HACCP. 

 Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον 

κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. 

Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές 

υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: α) η ημερομηνία σφαγής, β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο, γ) 

κατά προτίμηση χώρα γέννησης: Ελλάδα, δ) κατά προτίμηση χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) Ταξινόμηση 

ζώου Κατηγορία: Α Διάπλαση: U ή R ή Ο Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2.  

 Η μεταφορά του κρέατος προς την υπηρεσία θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα 

εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει 

κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία των δομών του Δήμου  

 Οι προμηθεύτριες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος οφείλουν να έχουν κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης και να εφαρμόζεται το σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP. 

 

 



 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) 

 Κρέας Νωπό, Νεαρού Μοσχαριού Χωρίς Οστά από μπούτι που να 

προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και 

σφαγιαστεί με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων 

πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν τη προέλευση. 

 Να είναι κρέας Α΄ Κατηγορίας από ζώο ηλικίας (από 8 -12 μηνών), το 

οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος 

για μοσχάρι, χωρίς οσμή και αίματα και η ποσότητα θα ανήκει στο 

ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από 

κομμάτια διάφορων ζώων. 

 Να είναι από εγκεκριμένα σφαγεία που φέρουν τις απαιτούμενες 

σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις, συνοδευόμενα με τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

 Το κρέας θα είναι απαλλαγμένο από περιτονίες και επιφανειακό 

λίπος. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά 

κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ 

 Κιμάς μοσχαρίσιος νωπός, από μπούτι, κρέας μοσχάρι άπαχο, ή 

σπάλα ζώου ηλικίας (από 8-12 μηνών), χωρίς κόκαλο κατάλληλο να 

τεμαχιστεί. 

 Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να 

είναι εφοδιασμένο με άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Θα 

παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 

48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 

κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο 

και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 

 Ο κιμάς μόσχου να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή 

προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2.  

 Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα 

(ηλικίας από 8 έως 12 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η 

επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις 

απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης 

εγκατάστασης τεμαχισμού). 

 



ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΣ 65% Α’ 

 Να είναι νωπά, Α ποιότητας, κατηγορίας τύπου 65% Α΄, τρυφερά 

εύσαρκα με δέρμα μαλακό-λείο. 

 Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς 

κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς. 

 Το βάρος να κυμαίνεται από 1,500Kg - 1,800Kg και να είναι όσο το 

δυνατό ισομεγέθη. 

 Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, 

καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία.  

 Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές 

κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς μώλωπες. 

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα 

κοτόπουλο ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει 

όλα τα κοτόπουλα. 

 Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη και 

στους μηρούς (σχετ. Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6 και ΠΔ 

291/96. 

 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 21-03-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 21-03-2022 

   

   

   

Ταρώνη Στέλλα  Βαρουξής Χρήστος 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 
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Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια κρεάτων, κρεατοσκευασµάτων και πουλερικών για κάλυψη 

αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και συγκεκριμένα του Παιδικού Σταθμού 

Αλιάρτου και του Παιδικού Σταθμού Θεσπιέων – ΔΔ Μαυρομματίου που απαιτούνται για την κάλυψη των 

αναγκών τους. Η παρούσα μελέτη δεν συμπεριλήφθηκε στο γενική προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς 

σταθμούς καθώς υπήρχε απαιτούμενη ποσότητα και λόγω του ότι το ύψος των δυο συναφών μελετών δεν 

ξεπερνά το όριο της απευθείας ανάθεσης.  

 

Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Σύμβαση που θα υπογραφεί 

β. Τεχνική Έκθεση 

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 3ο: Χρόνος εκτέλεσης 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ισχύει από την υπογραφεί της σύμβασης και έως 

31-12-2022 ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.  

 

 

Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 



νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

 

Άρθρο 5ο: Συμβατική Δαπάνη  

Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό των 4.972,32 € συμπ. 

13% Φ.Π.Α.  

 

 

Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 

ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 

που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον 

εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής  

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια της καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στην έδρα του 

Δήμο. 

 

 



 

 

Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 

ημέρα της ανάθεσης.  

 

 

Άρθρο 10ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας με τα αρμόδια όργανα θα παρακολουθεί στενά και 

συστηματικά και θα ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα και την 

εξέλιξη της σύμβασης.  

Ο οικονομικός φορέας τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος 

& Πολεοδομίας του Δήμου και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται 

από εκείνη.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 11ο: Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 

άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου, όπως αυτά 

έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους 

ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16, όπως αυτά 

έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 

επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά 

που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 

το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο 

τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση 

σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του 

άρθρου 208 του Ν.4412/16, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021. Το 

αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος  

 



 

 

δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ΄έφεση εξέτασης.  

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 

του συμβατικού χρόνου. 

 

Άρθρο 12ο: Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις.  

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 13ο – Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 όπως αυτό διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του Ν. 

4782/2021.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο 

προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 

4782/2021 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό 

διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 

αξίας των εκπρόθεσμα προδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται   



 

 

επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού 

διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 

χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

 

Άρθρο 14ο : Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν. 4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί 

και ισχύουν. 

  

Άρθρο 15ο: Μονομερής λύση της Σύμβασης  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει,  

β) ο προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 όπως αυτό ισχύει και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει.  

 

Άρθρο 16ο: Ειδικοί Όροι  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

είδους που συμπεριλαμβάνεται, όπως αυτή παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη της παρούσας θα επιφέρει αυτόματα την 

απόρριψη της προσφοράς.  

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί ή έτσι προκύψει από την επικρατούσα κατάσταση, να μην 

εξαντλήσει τον αριθμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμούν να 

προμηθευτούν όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις παραδώσει. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ποσότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στον 

προϋπολογισμό και για τις οποίες πρέπει να υποβληθεί προσφορά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

και πάντως χωρίς να ξεπεραστεί το ανώτερο ποσό της συμβατικής αξίας. 

Με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών στον 

χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται καθημερινά στο Παιδικό Σταθμό Αλιάρτου & στο Παιδικό Σταθμό 

Θεσπειών – ΔΔ Μαυρομματίου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των 

ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα αφορά την καθημερινή 

αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους και θα παραδίδεται από τον προμηθευτή 

υποχρεωτικά καθημερινά και ώρες 7:00 -10:00 π.μ. 



 

 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία της 

κάθε δομής χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα κάποια 

από τα είδη αυτά να μη τα ζητήσει καθόλου, καθώς και να μην εξαντλήσει τις συμφωνημένες ποσότητες. Ο 

Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποια είδη μιας ομάδας με άλλα, παρεμφερή, ανάλογα με 

τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους παιδικούς σταθμούς) προκειμένου να καλύψουν τις 

ανάγκες τους, στα πλαίσια ωστόσο της συγκεκριμένης ανάθεσης και έως του συνολικού συμβατικού ποσού 

της παρούσης. Επίσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη 

παρούσα για κάθε είδος, εφόσον είναι δυνατόν {π.χ. λόγω πτώσης των τιμών} και χωρίς να υπερβεί το 

συμβατικό ποσό. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα 

πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές 

διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να 

προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα: 

 Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το 

ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξασμένα 

από οστά. 

 Να είναι απαλλαγμένα από αλλοιώσεις και εκδορές. 

 Να έχουν φυσιολογικό χρώμα και να είναι γνωστή η προέλευση τους. 

 Για τη συντήρηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 853/2004, ο οποίος 

κυρώνεται με το ΠΔ 79/2007 και την τροποποίηση διατάξεων (άρθρο-16) (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 

218/24.12.2018), σύμφωνα με τον οποίο όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από 

εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε έγκριση θα πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλόλητάς 

 Η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98, του HACCP, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς 

τροφίμων, η οποία θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληρούν όλους 

τους όρους υγιεινής 

 Το είδος και η ποσότητα καθορίζεται από την παραγγελία της κάθε Υπηρεσίας(Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – 

Κοινωνικό Παντοπωλείο)και παραδίδεται σύμφωνα με αυτές σε συγκεκριμένα τεμάχια . Επίσης πρέπει 

να υπάρχει σήμανση όλων των τεμαχίων κρέατος ώστε να είναι εμφανής η προέλευση τους. 

 Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήμανση, η επεξεργασία και η μεταφορά να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα και 

εγκεκριμένα εργοστάσια και εργαστήρια επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και έλεγχο 

από τις αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από 

πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν 

απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 

μεταφοράς τροφίμων.  



 

 

 Για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, απαραίτητα είναι, από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, ο 

κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού νωπών κρεάτων, καθώς και η 

άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία κρέατος. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία 

του κάθε φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο δελτίο 

αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο.  

 Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού 

σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 – Περί όρων τεμαχισμού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, 

αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού – όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) 

«Περί τροποποιήσεως της περίπτωσης γ΄ του Π.Δ. 306/80 «Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και 

ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού» και ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με 

απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών και να 

εφαρμόζει σύστημα HACCP. 

 Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον 

κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. 

Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές 

υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: α) η ημερομηνία σφαγής, β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο, γ) 

κατά προτίμηση χώρα γέννησης: Ελλάδα, δ) κατά προτίμηση χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) Ταξινόμηση 

ζώου Κατηγορία: Α Διάπλαση: U ή R ή Ο Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2.  

 Η μεταφορά του κρέατος προς την υπηρεσία θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα 

εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει 

κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία των δομών του Δήμου  

 Οι προμηθεύτριες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος οφείλουν να έχουν κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης και να εφαρμόζεται το σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP. 

 

Άρθρο 17ο: Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και 

δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τη Σύμβαση, εφαρμόζονται 

αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης. Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των 

συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με 

βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν 

αντιδικίας μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Βοιωτίας.  

 

 

 



 

 

 

 

Άρθρο 18ο : Σπουδαιότητα των όρων  

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να 

γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε 

όρου της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα 

γνωστοποιείται με έγγραφο του προς την Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών και θα αποδεικνύει τα 

περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της 

σύμβασης, που ανέλαβε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 21-03-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 21-03-2022 

   

   

   

Ταρώνη Στέλλα  Βαρουξής Χρήστος 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα    

Τηλέφωνο: 22683-50.218, 22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr   

 

 

 

 

   

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

«Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

του οικονομικού φορέα ή ενώσεων αυτών  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

με έδρα τ……………………………… οδός ………………………………………………………αριθμ. …………... Τ.Κ. …………………......... Τηλ. 

……………………............. Fax……………………..........  

Αφού έλαβα γνώση τα τεύχη «Τεχνική Έκθεση», «Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό» «Συγγραφή 

Υποχρεώσεων» της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της, 

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, αναλαμβάνω την προμήθεια των ειδών και 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολική 

Ποσότητα 

Προσφερόμενο  

ποσοστό έκπτωσης  

(επί τοις εκατό %) 

1 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) 
ΚΙΛΑ 140  

2 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-

12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ 
ΚΙΛΑ 100  

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65% Α’ ΚΙΛΑ 120  

 

 

 

 



 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολική 

Ποσότητα 

Προσφερόμενο  

ποσοστό έκπτωσης  

(επί τοις εκατό %) 

1 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 μηνών) 
ΚΙΛΑ 70  

2 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-

12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ 
ΚΙΛΑ 100  

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65% Α’ ΚΙΛΑ 150  

 

Ο προσφέρων 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή -  Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Μαρία Άννα / Ταρώνη Στέλλα    

Τηλέφωνο: 22683-50.218 /22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic@aliartos.gov.gr  

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

«Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» 
 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΟΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όλα τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές τις σχετικής μελέτης και θα είναι 

άριστης ποιότητας. Τα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης 

Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται 

στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες 

ΝΑΙ  



 

κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του 

Δήμου, το οποίο δύναται να απαγορεύσει την προμήθεια αυτών προ της ασκήσεως του 

προσήκοντος ελέγχου  

ΝΑΙ 

 

Η αναθέτουσα αρχή, καθώς και κάθε δομή για τον οποίο διενεργείται η προμήθεια, έχουν 

το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη 

τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των 

σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών 

της παρούσας μελέτης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης και όσες φορές κριθεί απαραίτητο  

ΝΑΙ 

 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή 

και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες  
ΝΑΙ 

 

Ο ανάδοχος θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν 

ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική 

μελέτη.  

ΝΑΙ 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών ή κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Στην 

περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο.  

ΝΑΙ 

 

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα 
ΝΑΙ 

 



 

επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής 

αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος το νομικό πρόσωπο θα 

προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες 

Άδεια λειτουργίας Κρεοπωλείου ή ισοδύναμο έγγραφο που να επέχει θέση αδείας 

λειτουργίας για επεξεργασία και διακίνηση ειδών κρέατος. 
ΝΑΙ 

 

Άδεια καταλληλόλητας οχημάτων μεταφοράς αδειοδοτούμενα από Κτηνιατρική υπηρεσία 

για την μεταφορά νωπών κρεάτων.. 
ΝΑΙ 

 

Προσκόμιση ενεργής σύμβασης, κατά την ημερομηνία ανάθεσης, με Πιστοποιημένο φορέα 

για την συλλογή των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.211/2006(ΦΕΚ 

211 Α΄),σε εναρμόνιση με το κανονισμού (ΕΚ)ΑΡΙΘ.1069/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009,περί Υγειονομικών κανόνων 

για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που επέρχονται της επεξεργασίας κρέατος 

και πουλερικών που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1774/2002(Κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) 

ΝΑΙ 

 

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή ισοδύναμο) Ασφαλείας με πεδίο διαπίστευσης για 

όλα τα είδη κρέατος και πουλερικών. 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

 

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015(ή ισοδύναμο) Ποιότητας με πεδίο διαπίστευσης για όλα 

τα είδη κρέατος και πουλερικών 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ  

 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη 

λειτουργία του κάθε παιδικού σταθμού και όχι συνολική παραγγελία και παράδοση όλων των 

προϊόντων, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή το επιθυμεί 

ΝΑΙ 

 

Ο Προσφέρων 



 

 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα 
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