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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ¨
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 551.187,68 €
Φ.Π.Α.
: 78.795,03 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 629.982,71 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων και ειδών
παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Ηράκλειου και
των Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ¨ για ένα έτος καθώς και η προμήθεια γάλακτος ως
μέσο ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.
Ανάδοχοι θα αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα η τμήμα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν
δεσμεύουν το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου 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 Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ , οι οποίες θα εμφανιστούν και μόνο μέχρι εξάντλησής τους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 629.982,71 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 13% ή 24% 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
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Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από
τους οικείους Δήμους.»
Συνεπώς, πλέον ο Δήμος, 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.

1.

Η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη:
Των αναγκών σε γάλα του προσωπικού του Δήμου 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 τις
ανάγκες του προσωπικού του Δήμου 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 Δημόσιας Διοίκησης 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 Δήμου σε πολλές Δημοτικές Ενότητες
(Αλικαρνασσού, Γοργολαΐνι, Τεμένους και Παλιανής) καθώς και Δημοτικές 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 Δήμου, για να παραλαμβάνει την ποσότητα φρέσκου γάλακτος που
δικαιούται. Συνεπώς ο Δήμος 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 τις
αποφάσεις 719/2016 και 778/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την εισήγηση της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σχετικά με την έγκριση προμήθειας γάλακτος ως μέσο
ατομικής προστασίας, για το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου προσωπικό του Δήμου και την συμπληρωματική εισήγηση για την
προμήθεια γάλακτος του προσωπικού που τελεί υπό μονιμοποίηση και του με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν,
έχουμε 445 εργαζόμενους οι οποίοι δικαιούνται 345 κουτιά (410 g) για το έτος, 5
εργαζόμενοι οι οποίοι δικαιούνται 175 κουτιά (410 g) γάλακτος και μετά την
συμπληρωματική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών επιπλέον 91
εργαζόμενοι οι οποίοι δικαιούνται 345 κουτιά (410 g) συμπυκνωμένου γάλακτος και 24
εργαζόμενοι οι οποίοι δικαιούνται 57,5 κουτιά (410 g). Σύμφωνα με τα ανωτέρω η
προμήθεια προϋπολογίζεται ως εξής:

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική Τιμή Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)

Γάλα πλήρες
συμπυκνωμένο
(κουτί 410 gr)

ΤΕΜ

187.175

140.381,25

0,75
Σύνολο:
Φ.Π.Α (13%):
Σύνολο με Φ.Π.Α:

140.381,25€
18.249,56 €
158.630,81 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α Εξόδων 10-6063.003, 15-6063.002, 20-6063.003, 306063.002, 35-6063.002, 45-6063.002 με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων
υπαλλήλων Δήμου». Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016 υπάρχουν
εγγεγραμμένες πιστώσεις για την προμήθεια ως εξής:
Κ.Α
10-6063.003
15-6063.002
20-6063.003
30-6063.002
35-6063.002
45-6063.002

Προμήθεια
Δήμου
Προμήθεια
Δήμου
Προμήθεια
Δήμου
Προμήθεια
Δήμου
Προμήθεια
Δήμου
Προμήθεια
Δήμου

ΤΙΤΛΟΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

6.500,00 €

γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

38.000,00 €

γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

70.000,00 €

γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

35.500,00 €

γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

7.000,00 €

γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

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 Διεύθυνσης
Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.
Ο Δήμος έχει
ανάγκη να
προμηθευτεί υλικά άμεσης ανάλωσης και ειδών παντοπωλείου για την λειτουργία των
(10) Κέντρων Κοινοτικής - Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Το
συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στις 22.434,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 15-6682.002 “Προμήθεια υλικών άμεσης
ανάλωσης – είδη κυλικείου” .
3. Των αναγκών προμήθειας ειδών κρεοπωλείου συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
52.997,00 € με το ΦΠΑ και προορίζεται για τις ανάγκες των οικονομικά αδύνατων
δημοτών και κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου που έχουν καταγραφεί ως ωφελούμενοι
των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου βάσει οικονομικών & κοινωνικών κριτηρίων για
τις γιορτές Πάσχα & Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και θα διατεθούν μέσω
διατακτικών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο K.A 15-6481.001 με τίτλο “Δαπάνες για
την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης)”.
4. Των αναγκών σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για την λειτουργία του Δημοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου που στηρίζει και εξυπηρετεί σε
σταθερή βάση αλλά και έκτακτα (εφάπαξ) ενδεείς πολίτες με έντονα
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια
προϋπολογίζεται στο ποσό των 15.130,57 € με το Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον K.A

15-6481.001 με τίτλο “Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή
περίθαλψης)”..
5.

Των αναγκών σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για την σίτιση των νηπίων και την
λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού
Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η)
συνολικού ποσού 367.226,29 € με το Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δ.Ο|.Π.ΑΦ.Μ.Α.Η (Απόφαση αριθμός 200/2016, 201/2016, 202/2016, 203/2016,
204/2016, 205/2016 και 206/2016 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής –
Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) .

6. Των αναγκών σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για την λειτουργία των Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕ.Φ.Η) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση) Το συνολικό ποσό για την προμήθεια είναι 9.038,66 € με το
Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης (Απόφαση αριθμός 321/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης ).
7. Των αναγκών σε τρόφιμα για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Ηρακλείου. Το συνολικό ποσό της προμήθειας εκτιμάται στις 4.525,38 € με το Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου (Απόφαση αριθμός 141/2016 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων (Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού)
ανέρχεται στο ποσόν των 551.187,68 € ,με επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (13% και 24%) το ποσό
των 78.795,03 €, δηλαδή η συνολική απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των
629.982,71 €.
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 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

Ο Προϊστάμενος

Μακαρώνας Εμμανουήλ

Τζανιδάκης Βασίλειος

Η Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημητράκη Μαρία

