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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. ¨∆ΟΠΑΦΜΑΗ, 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 €  
Φ.Π.Α.                             :   89.721,70 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 €  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

 Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. ¨∆ΟΠΑΦΜΑΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ 
ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ. 
Ανάδοχοι θα αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προµήθειας. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.  
Τα ποσά που αναφέρονται ανά οµάδα η τµήµα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό δεν 
δεσµεύουν το ∆ήµο και τα Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και 
κατανοµή των αναφερόµενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό, για την προµήθεια 
των τροφίµων, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες 
του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆ , οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2015  και µόνο µέχρι 
εξάντλησής τους. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 764.210,39 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 13% ή 23% που αντιστοιχεί ανάλογα µε την κατηγορία των ειδών. 
 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ18 Α’) µε το οποίο 
κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.240/Α’της12ης /12/2012, ορίζεται ότι: 
«Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών –χορηγητών για προµήθειες: 

• Τροφίµων 



 

• Λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 
υπηρεσιών, 

• Πετρελαιοειδών 
• Φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των 

Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από 
τους οικείους ∆ήµους.» 

Οι ανωτέρω προµήθειες, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υ.Α.11389/93–Φ.Ε.Κ.185/Β’/1993), τις 
ισχύουσες διατάξεις του N.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλες διατάξεις» µε την συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 37  του Ν.4320/2015 
(Φ.Ε.Κ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις», και τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 Φ.Ε.Κ. 64 τ. Α΄/16-03-2007 «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
Συνεπώς, πλέον ο ∆ήµος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες ανάδειξης προµηθευτών–χορηγητών (έως την έκδοση 
κατακυρωτικής απόφασης) για την προµήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του 
ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των Νοµικών του Προσώπων. 
 
Η προµήθεια υλοποιείται για την κάλυψη:   

1. Των αναγκών σε γάλα του προσωπικού του ∆ήµου Ηρακλείου,  ως µέσο ατοµικής 
προστασίας,  στα πλαίσια εφαρµογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
53361/2006, ως ισχύει. 

Με την εν λόγω προµήθεια παράλληλα προβλέπεται η προµήθεια γάλακτος (εβαπορέ) για το 
έτος 2015 (15511600-9) για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου που δικαιούται µέσα 
ατοµικής προστασίας. 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 53361ΚΥΑ(ΦΕΚ1503/11.10.2006) όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε  µε  την υπ’ αριθ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) Απόφαση 
Υφυπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονοµίας και 
Οικονοµικών –Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και µε την 3119/08 (ΦΕΚ 
990Β/28-5-2008) παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ηµερήσια βάση στους 
εργαζόµενους στους οποίους παρέχονται τα µέσα ατοµικής προστασίας. Η διανοµή 
πραγµατοποιείται στους χώρους εργασίας. 
Λόγω της διάσπασης των Υπηρεσιών του ∆ήµου  σε πολλές  ∆ηµοτικές  Ενότητες   
(Αλικαρνασσού, Γοργολαΐνι, Τεµένους και Παλιανής) καθώς και ∆ηµοτικές Τοπικές 
Κοινότητες (Καλλιθέας, Αγίου Σύλλα, Κυπαρισσίου, Αγίου Μύρωνα,  Άνω Ασιτών, 
Πετροκέφαλου, Πενταµοδίου, Πυργού, Βενεράτου, Αυγενικής,  Κερασιών, Σίβα κλπ.).  Για 
το λόγο αυτό δεν είναι  δυνατόν,  καθηµερινά να βρίσκεται το εργατοτεχνικό προσωπικό 
στην έδρα του κεντρικού ∆ήµου, για  να παραλαµβάνει την ποσότητα φρέσκου γάλακτος που 
δικαιούται. Συνεπώς ο ∆ήµος αδυνατεί να χορηγήσει φρέσκο γάλα στους δικαιούχους 
εργαζόµενους. Εναλλακτικά η χορήγηση γάλακτος µπορεί να γίνει µε διανοµή στους 
δικαιούχους εργαζόµενους κουτιών συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ). Κάθε δικαιούχος 
εργαζόµενος δικαιούται 1 λίτρο γάλα για κάθε ηµέρα εργασίας. 
Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιµο γάλα είναι 1 όγκος 
συµπυκνωµένου γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 410 gr συµπυκνωµένου γάλακτος 
είναι 398,05 ml και αραιώνοντας το µε νερό 398,05 ml µας δίνει 796,1 ml έτοιµο γάλα. 
Οπότε για να έχουµε 1 λίτρο έτοιµου προς κατανάλωση γάλακτος απαιτείται  1,256 κουτιά 
εβαπορέ την ηµέρα  Χ 25 ηµέρες Χ 11 µήνες  = 345 κουτιά ανά άτοµο. Σύµφωνα µε το µε 
αριθµό πρωτ. 186354/15-12-2014 του Τµήµατος Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου λόγω της διαδικασίας της κινητικότητας των υπαλλήλων υπάρχει 
αδυναµία κατάρτισης ονοµαστικής κατάστασης των δικαιούχων εργαζόµενων. Ο 



 

εκτιµώµενος αριθµός των δικαιούχων γάλακτος είναι 440 άτοµα. Εποµένως ο ∆ήµος 
χρειάζεται να προµηθευτεί 440 x 345 =151.800 κουτιά συµπυκνωµένου γάλακτος. Η 
προµήθεια προϋπολογίζεται ως εξής: 
 

Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Ενδεικτική Τιµή 

Μονάδας(€) 
∆απάνη(€) 

Γάλα πλήρες 
συµπυκνωµένο 
(κουτί 410 gr) 

ΤΕΜ 151.800 0,85 129.030 

   Σύνολο: 129.030 
   Φ.Π.Α (13%): 16.773,90 
   Σύνολο µε Φ.Π.Α: 145.803,90 

Οι δικαιούχοι γάλακτος για το έτος 2015 θα οριστούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε νέα ονοµαστική κατάσταση την οποία θα καταρτίσει το Τµήµα Ανθρώπινου 
∆υναµικού µετά το πέρας της διαδικασίας της κινητικότητας των υπαλλήλων. Η δαπάνη θα  
βαρύνει τους Κ.Α Εξόδων 10-6063.003, 15-6063.002, 20-6063.003, 30-6063.002, 35-
6063.002,  45-6063.002 µε τίτλο « Προµήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων ∆ήµου» 
του προϋπολογισµού για το έτος 2015. Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2015 
υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις για την προµήθεια ως εξής: 

  
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

10-6063.003 
Προµήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων ∆ήµου  6.500,00 €

15-6063.002 Προµήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων ∆ήµου 
38.000,00 €

20-6063.003 Προµήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων ∆ήµου 
70.000,00 €

30-6063.002 Προµήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων ∆ήµου 
35.500,00 €

35-6063.002 Προµήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων ∆ήµου 
6.500,00 €

45-6063.002 Προµήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων ∆ήµου 
3.000,00 €

 
 
 

2. Των αναγκών σε υλικά άµεσης ανάλωσης για την λειτουργία των Κέντρων 
Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ- Α.Π.Η) 
της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου.  Ο ∆ήµος έχει 
ανάγκη να προµηθευτεί υλικά άµεσης ανάλωσης και ειδών παντοπωλείου για την 
λειτουργία των Κέντρων Κοινοτικής - Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων. Το συνολικό κόστος της προµήθειας ανέρχεται στις 21.508,66 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 15-6682.002 µε 
τίτλο “Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης – (είδη κυλικείου ΚΑΠΗ)” , του 
προϋπολογισµού για το έτος 2015. Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2015 
υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση για την προµήθεια ποσού 22.000,00 € 

 
3. Των αναγκών προµήθειας ειδών κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του  

συσσιτίου και τη διανοµή του σε ενδεείς δηµότες – ωφελούµενους της ∆/νσης 
Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου, συνολικής αξίας 41.278,90 € µε το 
ΦΠΑ που θα διατεθούν µέσω διατακτικών σε άπορους δηµότες - ωφελούµενους της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου. 



 

Η δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 15-6481.001 µε τίτλο « 
∆απάνες για την περίθαλψη ενδεών»  του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό 
έτος 2015. Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2015 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 
για την προµήθεια ποσού 210.000,00 €. 
 
Η διάθεση πίστωσης για τις ανωτέρω προµήθειες έχει ψηφισθεί µε την υπ' αριθµό 207 /2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου 
 

4. Των αναγκών σε τρόφιµα και είδη παντοπωλείου για την λειτουργία του Ξενώνα 
Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας. Η συνολική δαπάνη της προµήθειας 
προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.768,98 € µε το Φ.Π.Α. Η δαπάνη είναι 
επιχορηγούµενη και βαρύνει τον Κ.Α 15-7341.002 µε τίτλο «Ανάπτυξη ∆οµών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» Υποέργο 3: «∆απάνες 
λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας». Η διάθεση πίστωσης έχει 
ψηφισθεί µε την  υπ’ αριθ.  34 / 2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Ηρακλείου. 

 
5.  Των αναγκών σε τρόφιµα και είδη παντοπωλείου για την  σίτιση των νηπίων και την 

λειτουργία των (20)  παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ηµοτικού 
Οργανισµού  Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου 
(∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η) συνολικού ποσού 517.993,31 € µε το Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2015 του ∆.Ο|.Π.ΑΦ.Μ.Α.Η (Απόφαση 
αριθµός 210/2014 του ∆ηµοτικού Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας 
και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (∆ΟΠΑΦΜΑΗ) . 

 
6. Των αναγκών σε τρόφιµα και είδη παντοπωλείου για την λειτουργία των Κέντρων 

Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΕ.Φ.Η) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολιτισµού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 
(∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση) Το συνολικό ποσό για την προµήθεια είναι 
8.201,87 €  µε το Φ.Π.Α.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2015 
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Απόφαση αριθµός 222/2014 του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ). 

 
7. Των αναγκών σε τρόφιµα για τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του 

∆ήµου Ηρακλείου. Το συνολικό ποσό της προµήθειας εκτιµάται στις 4.654,77 € µε 
το Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2015 της Σχολικής 
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου (Απόφαση αριθµός 
65/2014 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ∆/θµιας Εκπ/σης 
∆ήµου Ηρακλείου για την έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων). 

 
 
 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας του συνόλου των τροφίµων (∆ήµου και Ν.Π.∆.∆. αυτού) 
ανέρχεται στο ποσόν των 674.488,69 €,µε επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α.  (13% και 23%) το  ποσό 
των 89.721,70 €, δηλαδή η συνολική απαιτούµενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 
764.210,39 €. 
Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή που θα δοθεί υπολογιζόµενη µε 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και  
πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, 
σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Κρήτης για τα είδη που προβλέπεται 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη 
κρεοπωλείου, κατεψυγµένα είδη ιχθυοπωλείου, κατεψυγµένα λαχανικά και ελαιόλαδο)  και µε 
τιµές µονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα. 
 



 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
είτε για το σύνολο και των έντεκα οµάδων, είτε για µια ή και  περισσότερες οµάδες. 
Προσφορά  η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα τµήµατα κάθε οµάδας ή/και για µέρος της 
προκηρυχθείσας ποσότητας Τµήµατος/Τµηµάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 

Ο Συντάκτης 
 
 

Μακαρώνας Εµµανουήλ  
 

 
Ο Προϊστάµενος 

 
 

Τζανιδάκης Βασίλειος  

 
Η ∆ιευθύντρια 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 
 

∆ηµητράκη Μαρία  


