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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
      Με  την παρούσα έκθεση  περιγράφονται τα  είδη Παντοπωλείου , αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής ,ποτών , νερών ,αναψυκτικών , παγωτών που πρέπει  να  
προµηθευτούν και που είναι  απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού  για   το χρονικό διάστηµα  Ιούνιος  
έως Οκτώβριος   2015  και κυλικείου ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ανάθεσης   .  
    Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο  συνολικό ποσό των € εκατόν ενενήντα 
δύο χιλιάδων ενιακοσίων δεκατεσσάρων και εξήντα δύο λεπτών  (192.914,62 ) 
χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.  
     Η δαπάνη για την πληρωµή των απαιτουµένων για την λειτουργία των 
κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού (ειδών Παντοπωλείου, 
αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής , ποτών , αναψυκτικών, νερών , παγωτών  )  θα 
βαρύνει   τον  προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικονοµικού έτους 2015 
στον οποίον έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις και συγκεκριµένα   τους 
παρακάτω Κ.Α.Ε 
 

Α/Α Κ.Α.Ε Τίτλος  Ποσό  

1 70.6699.01 Προµήθεια παγωτών  73.000,00 

2 70.6699.02 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου  , 
αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής  
 

73.000,00 

3 70.6699.03 Προµήθεια ποτών ,  
νερού , αναψυκτικών  

73.000,00 

    

 
 
Η δαπάνη για την πληρωµή των απαιτουµένων για την λειτουργία του κυλικείου 
της ΚΕ∆ΗΚΕ  θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
ΚΕ∆ΗΚΕ οικονοµικού έτους  2015 και συγκεκριµένα  τον Κ.Α.Ε 6690.01 και θα 
προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016  
      Όλα  τα   είδη θα πρέπει να  είναι  σύµφωνα µε τον Κώδικα τροφίµων και τις 
Υγειονοµικές διατάξεις.  
      Οι  διαγωνιζόµενοι θα  πρέπει  να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν 
πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους  ( π.χ. συσκευασία , βάρος, 



ονοµασία προϊόντος , µάρκα κ.λ.π. )  µε γνώµονα ότι πρόκειται  για τακτικό 
δηµόσιο διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη   τιµή.  
      Τα   είδη θα παραδίδονται τµηµατικά  σύµφωνα µε τις ανάγκες των κυλικείων 
και  έτοιµα   προς χρήση  
      Όλα  τα είδη θα είναι  πρώτης ποιότητας, Ελληνικής  προέλευσης και θα 
πρέπει να πληρούν  τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις .  
     Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα  στην Ελληνική 
Αγορά , να είναι αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα  από   το ευρύ καταναλωτικό 
κοινό  και να  υπάρχουν στα περισσότερα σουπερ µάρκετ και παντοπωλεία.  
     Σε όλες  τις συσκευασίες  θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης.  
         Ο προµηθευτής  υποχρεούται   εφόσον τα  προσφερόµενα είδη δεν 
καλύπτουν   τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αµέσως µε 
υπόδειξη της υπηρεσίας   χωρίς ιδιαίτερη πληρωµή .  
      Τέλος   εφιστάται η προσοχή στον προµηθευτή ότι στο δελτίο αποστολής και 
στο τιµολόγιο θα αναγράφονται  λεπτοµερώς οι χαρακτηρισµοί του 
προσκοµιζόµενου  είδους . 
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