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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια :
Τίτλος Κωδ. Προϋπ/σμού :
Κωδ. Προϋπ/σμού :

Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων
Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων
15 - 6481.003
Έτους:
2015

Η τεχνική περιγραφή αυτή συντάσσεται μετά από εντολή του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου
Ιστιαίας - Αιδηψού, κου Κων/νου Παπαδόπουλου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί προμήθεια
νωπών κοτόπουλων για τη σίτιση απόρων από το κοινωνικό παντοπωλείο.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κοτόπουλα Νωπά

ΤΕΜ

600

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με :
1.Τις διατάξεις των άρθρων 86,209 του Ν.3463/2006 (φεκ 114/8-6-06)
2.Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
11389/93 ( ΕΚΠΟΤΑ)
3.Τις διατάξεις του αρ.2 παρ.13 περιπτ.VIII N.2286/95,αρ.13 Ν.2503/97 και την
κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Ανάπτυξης Αριθ.27319/02 (φεκ 137/Α΄)
Τα παραδιδόμενα νωπά κοτόπουλα, οι εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα της χορηγήτριας εταιρείας
θα πληρούν τις ισχύουσες Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.
Ακόμη θα πρέπει να είναι:
1.
Πρώτης κατηγορίας, ανέπαφα, καθαρά (χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσίες ή αίμα),
χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς σπασμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές και
χωρίς εγκαύματα ψύξης.
2.
Βάρους 1400 γρ. το καθένα με πολύ μικρές ανοχές απόκλισης.
3.
Τύπου 65%, αερόψυκτα δηλαδή σφαγμένα, αποπτερωμένα πλήρως καλά στραγγισμένα χωρίς
κεφάλι τα πόδια κομμένα στους ταρσούς, χωρίς τα όργανα του πεπτικού συστήματος και χωρίς
συκώτι, καρδιά, στομάχι.
4.
Να προέρχονται από εγκεκριμένο πτηνοσφαγείο και θα φέρουν την απαραίτητη κονκάρδα στην
οποία αναγράφεται ο κωδικός του σφαγείου και η ημερομηνία ανάλωσής τους.
5.
Τα είδη θα είναι καλυμμένα με πλαστικό φύλλο κατάλληλο για τρόφιμα και εντός χάρτινης
συσκευασίας (κιβώτιο) μίας χρήσης με τις απαραίτητες ενδείξεις.
6.
Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα (ψυγεία) καθαρά, απολυμασμένα
(το σχετικό πιστοποιητικό απολύμανσης , να επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται) με καταγραφικά

θερμόμετρα, σε θερμοκρασία ως 6ο C.
Προϊόντα που δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφονται ως μη σύμφωνα με τη
σύμβαση.

Η πίστωση για την εκτέλεση της προμήθειας, προέρχεται από ίδιους πόρους και είναι γραμμένη στον
προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, στον Κ.Α. 15-6481.003
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή Είδους

1

Κοτόπουλα Νωπά 65%

ΤΕΜ.

ΚΙΛΑ

600

840

ΤΙΜΗ
ΚΙΛΟΥ

ΑΞΙΑ

3,00 €

2.520,00€

ΜΕ ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

2.230,00
290,00
2.520,00

ΕΛΕΓΧΗΘΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιστιαία 23/03/2015
Η Συντάξασα

Αναστασία Καρακάξη

Ιστιαία 23/03/2015
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Βασιλική Στεργίου

