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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               08.02.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 029/2019 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και 

σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2019, 

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 2353/4.2.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος)  

4) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος)  6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος)  

7) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος). 

  Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 2) Λαδάς Παράσχος (μέλος). 

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος, εισηγήθηκε το 4
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

2. Του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4555/18 ήτοι «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την 

εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας..» 

3. Του άρθρου 72 παρ.1 περ.ε του ν.3852/10 ήτοι «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 

καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία..» 

4. Του άρθρου 54 παρ. 7 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές 

ήτοι «7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης κατά το άρθρο 61…» 

5. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112
 
Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 
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7. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 

δημόσιων αρχών 

8. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) 

και λοιπές ρυθμίσεις». 

9. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις αναφορικά με τους 

συντελεστές παρακράτησης φόρου. 

10. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

11. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

12. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

13. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

14. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15 

16. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

18. Της με αριθμ. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

19. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

20. Την εγκύκλιο με αριθμ. 27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθμ. 204/10 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. 

21. Της Κ.Υ.Α. με αριθμ.1191/14-03-17(ΦΕΚ 969/Β/22-03-17) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 350 του 

ν.4412/16 (Α’ 147) 

22. Το π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-05-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών» 

23. Το άρθρο 87 του ν.4478/17 αναφορικά με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 

374) 

24. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) : Έγκριση των Σχεδίων των 

Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 

Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με 
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τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των 

Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

25. Του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. 

τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 

πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των 

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

26.  Της Εγκυκλίου 3/11543/26-03-13 αναφορικά με την «ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των 

δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των 

νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού». 

 

Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Τις με αριθμ.89-91/28-01-19 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΒΦΦΟΞ3Ι-2ΡΖ, Ψ6ΧΛΟΞ3Ι-2ΙΖ, 

ΩΕΖΥΟΞ3Ι-Υ0Τ,) από το ΝΠΙΔ - ΚΔΕΔΑΜ  

2. Τις με αριθμ. 7, 8, 9, 10, και 12 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗΜΧΟΚ6Η-ΞΧΘ, 6ΣΘΛΟΚ6Η-ΔΨ0, 

6ΥΣΠΟΚ6Η-Τ6Ξ, ΩΚΛΠΟΚ6Η-7ΜΒ, ΩΡ7ΥΟΚ6Η-65Ο) από το ΝΠΔΔ – Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ  

3. Την με αριθμό. 08/06-02-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 19REQ004425921) 

4. Την με αριθμό. 07/06-02-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 19REQ004425608) 

5. Τις με αριθμ.244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253/05-02-19 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΨΤ6ΜΩΨΕ-ΙΜΡ, ΩΕ2ΝΩΨΕ-4ΜΦ, 6Γ2ΓΩΨΕ-ΚΒΟ, ΩΙΚΦΩΨΕ-ΠΨΓ, Ψ1ΖΕΩΨΕ-23Δ, ΩΔΗΥΩΨΕ-Ξ3Χ-1, 

ΨΚΩ0ΩΨΕ-7ΝΗ-1, ΨΤΞΥΩΨΕ-ΘΘΨ-1)  

6. Την με αριθμό 260/24-12-18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑΔΕΩΨΕ-Η24) αναφορικά με την 

συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

7.  Την με αριθμό 356/17-12-18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 69ΟΑΩΨΕ-ΜΟ3) αναφορικά με την 

συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής.  

8. Το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού 

9. Την ανάγκη για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων  

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 

Α) Να εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 27 του ν.4412/16,  για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων» με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Ειδικότερα για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, κριτήριο ανάθεσης θα είναι 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης των αντίστοιχων ειδών, 

την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού (είδη κρεοπωλείου, ελαιόλαδα, 

οπωροκηπευτικά,  τμήματα 9, 14, 15 και 16). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 203.946,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 176.830,45 ΦΠΑ : 27.115,99€) και αφορά τους εξής φορείς: 
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1. Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

2. Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης 

3. Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης 

4. ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 

5. ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

90.200,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 101.926,00€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας), εκτιμώμενης αξίας 6.600,00€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 7.458,00€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 3:Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί 

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 2.450,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 2.768,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 

2.210,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 2.497,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 5: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), εκτιμώμενης 

αξίας 750,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 847,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 6: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

6.110,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολική αξία 7.576,40€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 7: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ εκτιμώμενης 

αξίας 6.770,00€ πλέον ΦΠΑ 13%  και 24% ήτοι συνολική αξία 8.141,80€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 8: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), 

εκτιμώμενης αξίας 19.675,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 24.270,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 9: Είδη κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 5.765,75€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 6.515,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 10: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 2.845,10€ πλέον ΦΠΑ 

13% και 24% ήτοι συνολική αξία 3.455,98€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 11: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 4.885,50€ 

πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 5.840,55€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 12: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), εκτιμώμενης αξίας 

1.317,50€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 1.596,36€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 13: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, 

εκτιμώμενης αξίας 13.395,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 15.394,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 14: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

7.999,60€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 9.039,55€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 15: Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 2.857,00€ πλέον ΦΠΑ 

13% ήτοι συνολική αξία 3.228,41€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 16:  Οπωροκηπευτικά για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 3.390,00€ με ΦΠΑ 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα χωριστά για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος. 

Στο ανωτέρω ποσό για το τμήμα 1: Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου 

συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% το οποίο αφορά ποσό 7.458,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.600,00€,  ΦΠΑ: 858,00€) και θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα 

απαιτηθεί να παραταθεί η σύμβαση και σε οικονομική αξία για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον 

χρονικού διαστήματος ή σε αύξηση των ποσοτήτων πχ νέες προσλήψεις.  
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Το δικαίωμα αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 

236 του Ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες 

προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών.  

Β) Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, 

Γ) Να καθορίσει και να συντάξει τους όρους διακήρυξης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση 

της  προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Eγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 27 του ν.4412/16,  για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων» με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Ειδικότερα για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, κριτήριο ανάθεσης θα είναι 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης των αντίστοιχων ειδών, 

την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού (είδη κρεοπωλείου, ελαιόλαδα, 

οπωροκηπευτικά,  τμήματα 9, 14, 15 και 16). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 203.946,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 176.830,45 ΦΠΑ : 27.115,99€) και αφορά τους εξής φορείς: 

1. Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

2. Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης 

3. Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης 

4. ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 

5. ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

90.200,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 101.926,00€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας), εκτιμώμενης αξίας 6.600,00€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 7.458,00€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 3:Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί 

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 2.450,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 2.768,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 

2.210,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 2.497,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 5: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), εκτιμώμενης 

αξίας 750,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 847,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 6: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

6.110,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολική αξία 7.576,40€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 7: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ εκτιμώμενης 

αξίας 6.770,00€ πλέον ΦΠΑ 13%  και 24% ήτοι συνολική αξία 8.141,80€ με ΦΠΑ 
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Τμήμα 8: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), 

εκτιμώμενης αξίας 19.675,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 24.270,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 9: Είδη κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 5.765,75€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 6.515,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 10: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 2.845,10€ πλέον ΦΠΑ 

13% και 24% ήτοι συνολική αξία 3.455,98€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 11: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 4.885,50€ 

πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 5.840,55€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 12: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), εκτιμώμενης αξίας 

1.317,50€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 1.596,36€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 13: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, 

εκτιμώμενης αξίας 13.395,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 15.394,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 14: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

7.999,60€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 9.039,55€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 15: Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 2.857,00€ πλέον ΦΠΑ 

13% ήτοι συνολική αξία 3.228,41€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 16:  Οπωροκηπευτικά για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 3.390,00€ με ΦΠΑ 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα χωριστά για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος. 

Στο ανωτέρω ποσό για το τμήμα 1: Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου 

συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% το οποίο αφορά ποσό 7.458,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.600,00€,  ΦΠΑ: 858,00€) και θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα 

απαιτηθεί να παραταθεί η σύμβαση και σε οικονομική αξία για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον 

χρονικού διαστήματος ή σε αύξηση των ποσοτήτων πχ νέες προσλήψεις.  

Το δικαίωμα αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 

236 του Ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες 

προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών.  

Β) Eγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν 

Γ) Kαθορίζει και συντάσσει τους όρους διακήρυξης 

         Δ)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 029/2019. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  11.02.2019  

                                                                                          

Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

Μαρία Αποστολίδου 

 

ΑΔΑ: 6ΑΜΜΩΨΕ-2ΑΘ


		2019-02-12T11:45:39+0200
	Athens




