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                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Αντικείµενο της παρούσας οικονοµικής µελέτης είναι η παροχή δεκατιανού (σάντουιτς)σε 
µαθητές δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου Καλαµάτας.  
Συγκεκριµένα προβλέπεται η προµήθεια περίπου (ο αριθµός των ατόµων καθορίζεται από 
τον ∆ιευθυντής Α΄β/µιας εκπαίδευσης) 170 τεµαχίων ηµερησίως για πέντε ήµερες την 
εβδοµάδα εκτός εορτών και διακοπών και αφορά το διάστηµα από 15/09/2014 έως και την 
31/12/2015. 
Ο ∆ήµος  Καλαµάτας προκειµένου να προβεί στην ανωτέρω, συντάσσει την παρακάτω 
οικονοµική µελέτη 27.975.20€€   µε Φ.Π.Α. και η δαπάνη χρηµατοδοτείται από δηµοτικούς 

πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 15.6481  του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας  έτους 
2014-2015.  
Ισχύουσες διατάξεις:  

• Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.Κ. 
• Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ 
• ΥΑ Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025/2013 ΦΕΚ 2135/Β΄/29-08-2013 
• Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96605/13 ΦΕΚ 2800/Β΄/04-11-2013      

 
 

1. Περιγραφή  
Παρασκευάζονται µε ενθήκευση µιας ποσότητας τυριού και αλλαντικού σε αρτοσκεύασµα 
(ψωµάκι-φραντζολάκι) κατάλληλου σχήµατος και µεγέθους. Συγκεκριµένα ανάµεσα στο 
αρτοσκεύασµα (ψωµάκι-φραντζολάκι) τοποθετούνται κατά στρώσεις, τυρί ειδικού τύπου σε 
φέτες , αλλαντικό σε φέτες ντοµάτα ή µαρούλι και µικρή ποσότητα ελαιόλαδου. ∆ιατίθενται 
στην κατανάλωση ως έχουν σε αυτοτελή πλαστική, συσκευασία.  
2. Βάρος  
Βάρος κατά τεµάχιο 160γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο.  
3. Εκατοστιαία σύνθεση  
Αρτοσκεύασµα 65%  
Τυρί σκληρό ή ηµίσκληρο 15%  
Αλλαντικό 15%  
ντοµάτα ή µαρούλι Ελαιόλαδο 5%.  
4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών  
4.1 Αρτοσκεύασµα (ψωµάκι – φραντζολάκι). Πληροί τους όρους περί αρτοποιήσεως και 
εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. Βάρος κατά τεµάχιο 100γρ. 
ως έχει κατ΄ελάχιστο. Μήκος κατά τεµάχιο 25cm ως έχει κατ΄ελάχιστο. Είναι προσφάτου 
παραγωγής (όχι µεγαλύτερης των εικοσιτεσσάρων ωρών) και δύναται να περιέχει µικρή 
ποσότητα γάλακτος.  
4.2 Αλλαντικό. Γαλοπούλα (βραστή γαλοπούλα µε κορεσµένα λιπαρά έως 1%, νάτριο έως 1%). 
Βάρος ανά φέτα 25γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο. Πληροί τους όρους των άρθρων 88,89,90,91, 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.  
4.3 Τυρί ειδικού τύπου. Βάρος ανά φέτα 25γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο  
α. Τυρί τύπου gouda. Πληροί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.4(γ) του ΚΤΠ 
που αναφέρεται στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45%, λίπος επί ξηρού 46%).  
β. Τυρί τύπου edam. Πληροί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.4(β) του ΚΤΠ που 
αναφέρεται στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45%, λίπος επί ξηρού 40%). 



Λοιπά Ελληνικά τυριά της αυτής κατηγορίας που πληρούν τους όρους ΚΤΠ.  
4.4 Ελαιόλαδο που πληροί  τους όρους ΚΤΠ. Μικρή ποσότητα αλείφεται εσωτερικά στο 
σάντουιτς.  
4.5.Σαλάτα εποχής (ντοµάτα, µαρούλι) 
5. Συσκευασία. Ατοµική  (θήκη) κατάλληλη για τρόφιµα, θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε 
την ηµεροµηνία λήξεως και την επωνυµία του παρασκευαστή. Όλες οι µορφές συσκευασίας θα 
είναι εγκεκριµένες από ΚΤΠ (αρθ.21,22,24).  
6. Μεταφορά.  

Η παράδοση των ανωτέρω θα γίνεται χωρίς καµία επιβάρυνση και µε ευθύνη του προµηθευτή 
µε κατάλληλα οχήµατα, στους χώρους που θα υποδεικνύει ο ∆ιευθυντής Α΄β/µιας εκπαίδευσης 
του ∆ήµου Καλαµάτας, καθηµερινά.    
 

7. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις  
7.1 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µετουσιωµένων ή ακατέργαστων τύπων  
τυριών.  

7.2 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων ή υποκατάστατων τυριών.  

7.3 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αλλαντικών που δεν πληρούν τις διατάξεις του ΚΤΠ.  

7.4 Όλα τα σκευάσµατα θα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ηµεροµηνία παραγωγής, 
ηµεροµηνία λήξης , ονοµασία εταιρείας παραγωγής, να µην έχουν παράσιτα, έντοµα ή ξένα 
σώµατα και οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες να είναι αυτές που ορίζονται στον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών.  
7.5 Η ηµεροµηνία λήξης θα πρέπει να είναι µηχανογραφηµένη και να µην αναγράφεται σε 
αυτοκόλλητη ετικέτα. 
 

 
 
 
 

 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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Χύτα Μαρία  Σπύρος Λαγωνικάκος Γεωργία Ηλιοπούλου 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Οι παραγγελίες των σάντουιτς θα γίνονται καθηµερινά  σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
σχολείων του ∆ήµου Καλαµάτας.      
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι προβλέπεται η προµήθεια σάντουιτς όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 
  

ΜΗΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ/ΜΗΝΑ 
ΜΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

ΚΟΣΤΟΣ/ 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
µε ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/2014 12 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 1.387,20€ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/2014 22 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 2.543,20€ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/2014 20 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 2.312,00€ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/2014   17 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 1.965,20€ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/2015 17 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 1.965,20€ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2015 19 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 2.196,40€ 
ΜΑΡΤΙΟΣ/2015 21 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 2.427,60€ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ/2015 12 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 1.387,20€ 
ΜΑΙΟΣ/2015 20 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 2.312,00€ 
ΙΟΥΝΙΟΣ/2015 10 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 1.156,00€ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/2015 13 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 1.502,80€ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/2015 21 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 2.427,60€ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/2015 21 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 2.427,60€ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/2015 17 ΗΜΕΡΕΣ 170 0,68 1.965,20€ 
   ΣΥΝΟΛΟ 27.975,20€ 

 
Η Επιτροπή Παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, στον οποίο καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυµεί και ο ανάδοχος. Συγκεκριµένα, έχει ως αντικείµενο τον έλεγχο της 
καθαριότητας και καταλληλότητας των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιεί ο προµηθευτής,  καθώς 
και τον έλεγχο των µακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσµή, γεύση, όψη, κτλ) των τροφίµων.  
Στην περίπτωση που δηµιουργείται αµφιβολία στην Επιτροπή Παραλαβής  όσον αφορά την ποιότητα, 
προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς προµήθεια είδους πρέπει να 
λαµβάνεται δείγµα το οποίο θα αποστέλλεται στην ∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών για τον καθορισµό της 
ποιότητας ή προελεύσεως κ.λ.π. του είδους. Τα δείγµατα θα λαµβάνονται παρουσία του Αναδόχου ή 
του αντιπροσώπου του και οι δαπάνες δειγµατοληψίας και χηµικής εξέτασης θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Η δειγµατοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της ΕΠ και θα αναγράφεται τούτο στο 
πρωτόκολλο παραλαβής .Οι προµηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την 



ΕΠ για την τήρηση όσων αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και 
τα οχήµατα µεταφοράς των τροφίµων (έλεγχος καθαριότητας, θερµοκρασίας και εξοπλισµού).  

 Έαν η  ΕΠ αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων 
ειδών παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν 
τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης, τους όρους του κώδικα τροφίµων ή τις 
προδιαγραφές και άλλες προδιαγραφές εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε έχει το 
αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη.  
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Χύτα Μαρία Σπύρος Λαγωνικάκος Γεωργία Ηλιοπούλου 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

Τ. Μ. 
ME 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

15.6481 

 
 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
 ΤΕΜ 170 0,68 € 242 

 
 

27.975.20€ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μ. 
Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

 
Τ. Μ. 
ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΑΞΙΑ 
ΜΕ 

ΦΠΑ  

15.6481 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

 ΤΕΜ 170 242 

 

 
 
Γενικό 
σύνολο………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   

   

   

   

Υπογραφή - σφραγίδα   

   


