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Ο Γήκαξρνο Βόιβεο 

 
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν « Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ  γηα ηελ ζίηηζε παηδηθώλ 
ζηαζκώλ ηνπ  ΟΚΠΑΠ θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό Γήκνπ Βόιβεο  θαη Σρνιηθώλ 
Δπηηξνπώλ γηα έλα έηνο», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 57.463,07 €. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε 
ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηηκήο, όπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016, ρακειόηεξε ηηκή όπσο 
εθθξάδεηαη κε ην κεγαιύηεξν δει. πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) ζηελ ηηκή ηνπ είδνπο 
ζηελ  λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα 
παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηνπ 
ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
Ν.3438/2006.Γηα ηα ππόινηπα είδε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δειηίν, ην πνζνζηό έθπησζεο 
εθιακβάλεηαη σο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο % ζηελ ελδεηθηηθή ηηκή θάζε είδνπο. Η 
πξνκήζεηα ησλ εηδώλ ζα είλαη ηκεκαηηθή αλάινγα κε ηηο αιεζηλέο αλάγθεο ησλ θνξέσλ. 
1. Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 
Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Βόιβεο, Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Τ.Α. 
Έδξα: Σηαπξόο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο,Ταρ.Κσδ.: 57014 
Τει.: 23973-30221,220,200 ,Telefax: 23970-65600  
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com , Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα: Δίλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθό κέζν ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο 
πξόζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ , 
www.dimosvolvis.gr , όπνπ είλαη αλαξηεκέλα ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ 
αθόκα, λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 
ΚΗΜΓΗΣ θαζώο θαη από ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα 
ηειέθσλα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
3. Κσδηθόο NUTS θύξηνπ ηόπνπ παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο: 
Κσδηθόο NUTS: 3 (2013) –EL522 
 
4. Πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: K.A. -Καηεγνξίεο –Οκάδεο-CPV 

ΣΜΖΜΑ Α: 
ΣΡΟΦΗΜΑ, ΦΟΡΔΑ: 

ΟΚΠΑΠ 
ΔΗΓΟ 

ΓΑΠΑΝΖ  ΦΠΑ  
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

(ζε €) (ζε €)  (ζε €) 

Α1 
Δίδε 
θξενπσιείνπ  

5.086,00 661,18 5.747,18 

Α2 Γάια 900,00 117,00 1.017,00 

Α3 
Λνηπά 
Γαιαθηνθνκηθά 
Δίδε 

3.070,50 399,17 3.469,67 
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Α4 Δίδε αξηνπνηείνπ 1.724,00 345,56 2.069,56 

Α5 
Δίδε  
νπσξνιαραλν-
πσιείνπ 

5.152,28 669,80 5.822,08 

Α6 
Δίδε  
Παληνπσιείνπ 

10.953,96 1.713,81 12.667,77 

  
ΤΝΟΛΟ  
ΣΜΖΜΑΣΟ  A 

26.886,74 3.906,52 30.793,26 

ΣΜΖΜΑ Β: ΓΑΛΑ, 
ΦΟΡΔΑ: ΓΖΜΟ 

ΒΟΛΒΖ  
ΔΗΓΟ 

ΓΑΠΑΝΖ  ΦΠΑ  
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

(ζε €) (ζε €)  (ζε €) 

Β  Γάια 18.453,60 2.398,97 20.852,57 

  
ΤΝΟΛΟ  
ΣΜΖΜΑΣΟ  B 

18.453,60 2.398,97 20.852,57 

ΣΜΖΜΑ Γ: ΓΑΛΑ,  
ΦΟΡΔΑ: ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ 

ΔΗΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

(ζε €) (ζε €)  (ζε €) 

Γ  Γάια 3.564,00 463,32 4.027,32 

  
ΤΝΟΛΟ  
ΣΜΖΜΑΣΟ  Γ 

3.564,00 463,32 4.027,32 

ΣΜΖΜΑ Γ: ΓΑΛΑ,  
ΦΟΡΔΑ: ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ 

ΔΗΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

(ζε €) (ζε €)  (ζε €) 

Γ  Γάια 1.584,00 205,92 1.789,92 

  
ΤΝΟΛΟ  
ΣΜΖΜΑΣΟ  Γ 

1.584,00 205,92 1.789,92 

  ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΣΜΖΜΑΣΩΝ Α-Γ 

50.488,34 6.974,73 57.463,07 

 
Αλαιπηηθά νη πνζόηεηεο γηα θάζε είδνο ζε θάζε ππνηκήκα θαη ηκήκα θαη ην ηκήκα 
πξναίξεζεο γηα ην Σκήκα Β  αλαγξάθνληαη ζηελ αξ. 12/2018 κειέηε.  
5. Πξνζθνξέο:  
Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα δώζεη πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ππνηκήκαηα ή ηκήκαηα 
αιιά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηνπ ππνηκήκαηνο ή ηκήκαηνο θαη όρη γηα κέξνο απηνύ. (άξζξν 59 
Ν.4412/2016) 

6. Υξόλνο παξάδνζεο πξνκήζεηαο  
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα πιηθά ησλ ηκεκαηηθώλ παξαδόζεσλ κέζα ζε δύν(2) ην 
αξγόηεξν κέξεο από ηελ παξαγγειία ( πξνθνξηθή ή έγγξαθε). 
 Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη γηα έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. (2017-2018). 
7. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο 
απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ηξνθίκσλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ 
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από ηε ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνβιέπνληαη ζην άξζξνπ 2.2 ηεο  
δηαθήξπμεο.  
 
8. Δηδηθνί όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο:  
Τόπνο παξάδνζεο γηα ηα ηξόθηκα ηεο ζίηηζεο νξίδνληαη  νη Παηδηθνί Σηαζκνί  Σηαπξνύ θαη 
Αζπξνβάιηαο  γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ ελώπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ θνξέα. 
Τόπνο παξάδνζεο γηα ην γάια νξίδνληαη  ηα Ακαμνζηάζηα Σηαπξνύ θαη Αζπξνβάιηαο  γηα ηνλ Γήκν 
Βόιβεο ελώπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ησλ θνξέσλ. Ο αλάδνρνο ηεο 
πξνκήζεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ςπθηηθνύο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο ησλ θηαιώλ 
γάιαθηνο πνπ ζα παξαδνζνύλ ζηα ζεκεία παξάδνζεο. Τελ επζύλε ζπληήξεζεο ησλ παξαπάλσ 
ζαιάκσλ έρεη ν αλάδνρνο θαζώο θαη ηελ ππνρξέσζε αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή 
κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο. 

9. Παξαιαβή πξνζθνξώλ: Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016, ζην Σηαπξό Θεζζαινλίθεο, ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ,  ηελ 17/04/2018, 
εκέξα Σξίηε κε  ώξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ηελ 9.30 π.κ.  Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο 
πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ . 
 10. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ:  
Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό, γηα δηάζηεκα ηξηώλ 
κελώλ, από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Μπνξεί λα δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ρξνληθή παξάηαζε θαηά ηξεηο κήλεο ηεο ηζρύνο πξνζθνξάο ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016. 
11. Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ: Διιεληθή 
12. Υξεκαηνδόηεζε:  
Η δαπάλε ζα θαιπθζεί από αλάινγεο πηζηώζεηο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΟΚΠΑΠ από ηνλ θσδηθό 
εμόδσλ Κ.Α. 02.60.6481.02 «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ζίηηζε παηδηθώλ ζηαζκώλ από 22-6-2018 – 
Γεθ 2018» πνζνύ 12.000,00 € γηα ην 2018 θαη ζα πξνβιεθηεί αλάινγα γηα ην 2019 πνζό ππόινηπν 
ηεο ζύκβαζεο . 
 Γηα ην Γήκν ε δαπάλε ζα θαιπθζεί από ηνπο Κ.Α. 02.15/20/30/35.6061.0001 ζπλνιηθνύ πνζνύ 
8.800,99€ (2.500,00/5.500,00/400,99/400,00 αληίζηνηρα) γηα ην 2018 θαη ζα πξνβιεθηεί αλάινγα 
γηα ην 2019 πνζό ππόινηπν ηεο ζύκβαζεο. Γηα ηηο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο  ε δαπάλε ζα πιεξσζεί 
από επηρνξήγεζε κέζσ  ΚΑΠ έηνπο 2018,ζηελ νπνία έρεη γίλεη ε ζρεηηθή πξόβιεςε ηεο δαπάλεο.( 
ππ’αξηζκ.1364/12-02-2018 Α΄ Απόθαζε Καηαλνκήο ησλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ έηνπο 2018 
πξνο ηνπο Γήκνπο).   
13. Δλζηάζεηο: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία 
πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 
ζην ΚΗΜΓΗΣ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο  δεκνζίεπζεο θαη 
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο.  
14. Γεκνζηεύζεηο: Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο  δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ , ζην site ηνπ 
Γήκνπ www.dimosvolvis.gr   θαη ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.  
15. Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο : Η ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ. 
 
 
 
 

       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                        
                                                                θαη κε ηελ αξ.82/2016 απόθαζε ηνπ 

                                Ο ΔΝΣΔΣΑΛΜΔΝΟ  
                        ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 
                       
                                                                           ΓΔΜΔΡΣΕΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ     
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