
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ηράκλειο 9/2 / 2021 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:     3/21 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                         
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                             
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090  
Πληροφορίες: Δελατόλας Νικόλαος Email:dopafmai.heraklion@gmail.com      
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Προμήθεια  ΑΡΤΟΥ 2021  ποσού 21.131,00€   σε 

βάρος του: 15-6481.004 με τίτλο: «Προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων»,  του προϋπολογισμού έτους 2021 με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης αφού  ο  τρέχων διαγωνισμός  προμήθειας ΑΡΤΟΥ που διενεργείται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου 

Ηρακλείου δεν έχει ολοκληρωθεί και οι παιδικοί σταθμοί του ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχουν άμεση ανάγκη από την ανωτέρω προμήθεια. Όπως 

γνωρίζετε, οι διαγωνισμοί ΑΡΤΟΥ γίνονται πλέον  συνολικά από τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 4 όπως από 12-12-2012 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014. 

Αναλυτικότερα όλη η δαπάνη   «Προμήθεια: ΑΡΤΟΥ 2021» θα διανεμηθεί όπως παρακάτω:  

ΤΜΗΜΑ: Προμήθεια   ειδών αρτοποιίας για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η- ΚΑ:15-6481.004   

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Ψωμί  ολικής άλεσης 15811100-7 τεμάχιο 22.000,00 0,85 18.700,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.700,00 

ΦΠΑ 13% 2.431,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 21.131,00 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Την αναγκαιότητα της Προμήθειας   ΑΡΤΟΥ 2021 

Την 943/19 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης. 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

Ψωμί φρέσκο , αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη συσκευασία  από ανάμειξη : 

κατά 50% μαλακών αλεύρων  κατηγορίας Μ από μαλακό  σιτάρι  ολικής αλέσεως  

κατά 30% αλεύρων ολικής από σκληρό σιτάρι  

κατά 20 % αλεύρων τύπου 70% από μαλακό σιτάρι 

συνολικού   καθαρού βάρους 380 έως 420 gr (Ψημένο) 

 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχει το δικαίωμα να διαφοροποιεί, κατά περίπτωση και κατά κρίση, τον αριθμό των προς παράδοση 

συσκευασιών, ανάλογα με το αριθμό παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς  ανά ημέρα, 

συμμορφωμένου πάντα στον τελικό αριθμό των τεμαχίων της παρούσας μελέτης, που θα κοινοποιείται νωρίτερα στον 

ανάδοχο με την κατάθεση της παραγγελίας ανά εβδομάδα  .  

     Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, από την 

υπογραφή της σύμβασης. Να τηρούνται οι οδηγίες μεταφοράς και συντήρησης σύμφωνα με τον αντίστοιχο Οδηγό 

Υγιεινής του ΕΦΕΤ .     Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας, από την υπογραφή της σύμβασης. Να τηρούνται οι οδηγίες μεταφοράς και συντήρησης σύμφωνα με τον 

αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ  όσον αφορά τις προμήθειες των κατεψυγμένων και των νωπών κρεάτων και 

τροφίμων. 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο 

οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από 

την αρμόδια Επιτροπή. 



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα 

της διενέργειας της προμήθειας. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν υποχρεούται να απορροφήσει 

το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 5 μηνών   από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης ενώ ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

Υπογραφή 
   

Ημερομηνία 
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