ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΚΕΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2017-2018-2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ.Π.Α (13% & 24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

:
:
:
:
:

119.705,67 €
17.621,39 €
137.327,06 €
139/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ(Κ.Ε.Δ.Η.Κ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 119.705,67 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (13% ή
24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη) το ποσόν των 17.621,39
€ ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 137.327,06 €.
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά στους κατωτέρω φορείς:
1. Δήμος Κασσάνδρας προκειμένου να χορηγήσει την προβλεπόμενη ποσότητα
γάλακτος, ως υποχρεωτικό μέσο ατομικής προστασίας, στους δικαιούχους
εργαζόμενους, κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2006,
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Δήμος Κασσάνδρας –(Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κασσάνδρας) » προκειμένου
να αντιμετωπισθούν:
 τα έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
των νηπίων που φιλοξενούνται στο
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
3. Νομικό Πρόσωπο του Δήμου«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας
(Κ.Ε.Δ.Η.Κ.)» προκειμένου να αντιμετωπισθούν:
 Οι ανάγκες στοιχειώδους σίτισης των παιδιών που φιλοξενούνται στους
Παιδικούς Σταθμούς.
 οι ανάγκες των ατόμων που εξυπηρετούνται των κοινωνικών εκδηλώσεων
και των Πολιτιστικών Κέντρων, που διαχειρίζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) με το
οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α’ της 12ης/12/2012,
ορίζεται ότι:
«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες:
•
Τροφίμων
•
Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων
σχετικών υπηρεσιών
•
Πετρελαιοειδών
•
Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, πραγματοποιείται εφ’ εξής από τους οικείους Δήμους.»

των

Συνεπώς, 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.
Η ανωτέρω προμήθεια, πλέον θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η εκπλήρωση των σκοπών τόσο του Δήμου
όσο και των Νομικών του Προσώπων, (λειτουργία των παιδικών σταθμών,
Πολιτιστικών Κέντρων).
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των
σχετικών συμφωνητικών και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα της 20/12/2017
και έως 31/12/2019 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων για διάστημα 28
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Συνεπώς πρόκειται για πολυετή
υποχρέωση, η διαδικασία υλοποίησης της οποίας άρχεται εντός του 2017, η
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του κάθε οικονομικού έτους. Σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) σε συνδυασμό με το
άρθρο 12 παρ. γ του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), ο Δήμος και τα
Νομικά Πρόσωπα (πλην σχολικών επιτροπών) θα προβούν στην έγκριση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης από τους αρμόδιους ∆ιατάκτες κατά το ποσό που θα
βαρύνει τους προϋπολογισμούς τους, έτους 2017-2018-2019. Με την έναρξη του
επόμενου οικονομικού έτους θα καταχωρηθεί, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο
Μητρώο Δεσμεύσεων του κάθε υπόχρεου φορέα, το ποσό που έχει δεσμευθεί για
το έτος αυτό, με σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) μεταξύ άλλων
ορίζεται ότι, η δαπάνη για προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της
αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης είναι υποχρεωτική καθώς
και η δαπάνη για τις παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ιδίου νόμου, ώσπου να
αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός και πάντως όχι αργότερα από το τέλος
Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που
έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την
είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον των
υποχρεωτικών δαπανών της παρ. 1 του αρ. 158.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας
και πληρωμής της δαπάνης για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας.
Η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας, ως έχει διαχωρισθεί σε τμήματα θα
βαρύνει:
α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κασσάνδρας οικονομικού έτους 2017-20182019 και συγκεκριμένα τους Κ.Α.







Κ.Α -15.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος» με το ποσόν των 9.819.60€ (Υπηρεσία Πολιτισμού)
Κ.Α -20.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος» με το ποσόν των 20.457,52€(Υπηρεσία Καθαριότητας)
Κ.Α -25.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος» με το ποσόν των 15.547,71€(Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης)
Κ.Α -30.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος» με το ποσόν των 7.364,70€(Υπηρεσία Τεχνικών Έργων)
Κ.Α -35.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος» με το ποσόν των 3.273,20€(Υπηρεσίας Πρασίνου)
Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2017-20182019 για την προμήθεια γάλακτος, βαρύνεται με το συνολικό ποσόν των
56.462,76 €.

β) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κασσάνδρας –Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Κασσάνδρας«Δ.Π.Σ.Κ» οικονομικού έτους 2017-2018-2019 και συγκεκριμένα τον
 Κ.Α- 60.6481 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Δ.Π.Σ.Κ» με το ποσό των 38.065,95€

γ) τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου«Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Κασσάνδρας» (Κ.Ε.Δ.Η.Κ) οικονομικού έτους 2017-2018-2019 και
συγκεκριμένα τους Κ.Α.:

 6681 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων-φρούτων-λαχανικών και συναφή (ζωικών και φυτ.ελαίων)»
με το ποσόν των 21.200,01€
 6682 με τίτλο «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου)» με το ποσόν των 3.299,60€
 6684 με τίτλο «Προμήθεια προϊόντων άρτου, ζαχαροπλαστικής, καφέδων κ.α» με το ποσόν των
1.799,53€
 6685 με τίτλο «Προμήθεια προϊόντων κρέατος» με το ποσόν των 6.500,17€
 6685 με τίτλο «Προμήθεια ποτών ειδών καπνού, πάγου και συναφή» με το ποσόν των 9.999,04€
Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός της Κ.Ε.Δ.Η.Κ οικονομικού έτους 2017-20182019 βαρύνεται με το συνολικό ποσόν των 42.798,35€ .
Ειδικότερα, όσον αφορά στην προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος αφορά σε
συγκεκριμένες κατηγορίες του μόνιμου, με σύμβαση αορίστου χρόνου και με
σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικού του Δήμου, το οποίο δικαιούται μέσα
ατομικής προστασίας.
Σύμφωνα με την υπ αριθ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/307-2007)
Απόφαση
Υφυπουργών
Εσωτερικών
Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, καθώς και με την 3119/2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-5-2008), εκτός από τα
υπόλοιπα μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται υποχρεωτικά:
Ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους
οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται
στους χώρους εργασίας.
Βάσει του υπηρετούντος προσωπικού στον Δήμο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το
προσωπικό που εκτιμάται να προσληφθεί εντός του 2017-2018-2019, εκτιμάται ότι
οι δικαιούχοι βάσει των θέσεων εργασίας τους, θα ανέλθουν συνολικά στους 69,
και συγκεκριμένα:
42 υπάλληλοι για 28 μήνες, (μόνιμου προσωπικού και με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου)
27 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου για 28 μήνες(οκτάμηνα).
Συγκεκριμένα, αριθμητικά οι δικαιούχοι ανά υπηρεσία προσδιορίζονται ως εξής:

Α/Α
1
2
3

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

25
19
9

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΚΗΠΩΝ)

4

4

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

5

12

Για το σύνολο των εργαζομένων εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν συνολικά 40.296
τεμάχια-λίτρα γάλακτος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Α.Φ.Μ.

998204472
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Δ.Ο.Υ.
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Αρμόδια για πληροφορίες

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
630 77
2374-350132
2374-350158
Γραφείο Προμηθειών
Χατζηαγγέλου Ελισάβετ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ehatziagelou@0718.syzefxis.gov.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.promitheus.gov.gr
www.kassandra.gr

2. Στοιχεία φορέων υλοποίησης της σύμβασης


ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, Α.Φ.Μ. 998204472
Δ.Ο.Υ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, έδρα:
Διοικητήριο Κασσανδρείας τ.κ 63077 τηλ. 2374-350132



Νομικό Πρόσωπο «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας» (Κ.Ε.Δ.Η.Κ),
ΑΦΜ 998204681, Δ.Ο.Υ Ν.Μουδανιών, έδρα: Καλλιθέα Χαλκιδικής –τ.κ 63077
τηλ. 23740-20065.

Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη έχουν διαχωρισθεί στα κατωτέρω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1ο & 8ο (1Η ΟΜΑΔΑ): «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ 2ο & 9ο : (2Η ΟΜΑΔΑ): «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ 3ο & 10ο : (3Η ΟΜΑΔΑ) «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ 4o & 11ο : (4Η ΟΜΑΔΑ) «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ 5ο: «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»
ΤΜΗΜΑ 6o : «ΠOTA- XYMOI»
ΤΜΗΜΑ 7o : «ΝΕΡΑ»
ΤΜΗΜΑ 12ο : «ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ»
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα ειδών-ομάδων, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν
σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του
Ν. 4412/2016 και είναι “κάτω των ορίων”.
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της
τιμής ανά τμήμα ειδών, που θα δοθεί ως εξής:
i. 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 Μακεδονίας-Θράκης Ν.Χαλκιδικής για τα είδη που
προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη οπωρολαχανοπωλείου
ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα
λαχανικά, αυγά και ελαιόλαδο) και
ii. με τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα υπόλοιπα είδη, συμπεριλαμβανομένου του
γάλακτος.
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των
σχετικών συμφωνητικών και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα της 20/12/2017 για
διάστημα 28 μηνών έως 31-03-2020.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κασσανδρεία ,17Οκτώβρη 2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
Προμηθειών

Παπαδοπούλου Κυριακούλα
Π.Ε.Διοικητικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κασσανδρεία ,17Οκτώβρη 2017
Η Συντάξασα

Χατζηαγγέλου Ελισάβετ
Τ.Ε.Διοικητικός

