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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ                                                         

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ                                           ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ηνμθίμςκ γηα ηεκ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ                                  θάιορε ηςκ ακαγθχκ ηεξ παηδηθήξ ελμπήξ 

Δ/ΚΟΕ  ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΩΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ        Ημθθίκε άκη ημο Δήμμο ενζμκήζμο, έημοξ 2017 

     ΠΙΕΙΑ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ                                     Ννμτπμιμγηζμυξ: 67.797,16€ με ΦΝΑ 

 

Α. ΠΓΚΖΗΕ ΓΗΘΓΟΕ 

Με ηεκ πανμφζα μειέηε πνμβιέπεηαη ε εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ «Πνμμήζεηα ηνμθίμςκ γηα ηεκ 

θάιορε ηςκ ακαγθχκ ηεξ Ναηδηθήξ Γλμπήξ Ημθθίκε άκη ημο Δήμμο ενζμκήζμο, έημοξ 2017» 

 

Ε εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ ζα γίκεη με ζοκμπηηθυ δηαγςκηζμυ με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ημ μεγαιφηενμ 

πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ (%) ακά είδμξ ή εκηαίμ ζηε κυμημα δηαμμνθμφμεκε θάζε θμνά μέζε 

ηημή ιηακηθήξ πχιεζεξ ημο είδμοξ ηεκ εμένα πανάδμζεξ, υπςξ αοηή πνμθφπηεη απυ ημ εθάζημηε 

εθδηδυμεκμ δειηίμ πηζημπμίεζεξ ηημχκ ημο Τμήμαημξ Γμπμνίμο ηεξ Πενηθένεηαξ Κνήηεξ (ΠΓ 

Εναθιείμο), ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 13 ημο Ν. 3438/2006 θαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ 

ημο Ν. 4412/2016  θαη ημο άνζνμο 209 ημο Δεμμηηθμφ θαη Κμηκμηηθμφ Κχδηθα (Ν. 3463/2006).Γηα ηα 

οπυιμηπα είδε πμο δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζημ δειηίμ πηζημπμίεζεξ ηημχκ, θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ζα είκαη 

ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ %. Ε πνμμήζεηα ηςκ εηδχκ ζα είκαη ημεμαηηθή ακάιμγα 

με ηηξ ακάγθεξ ημο θμνέα. 

 

Ο εκδεηθηηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ μειέηεξ ακένπεηαη ζημ πμζυκ ηςκ 67.797,16 εονχ 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ θαη ζα βανφκεη ημκ  πνμτπμιμγηζμυ ημο έημοξ 2017. 

 

Ε πανμφζα πνμμήζεηα ηνμθίμςκ ζα θαιφρεη ηεξ ακάγθεξ ηεξ παηδηθήξ ελμπήξ Κμθθίκη Φάκη γηα 

υιμ ημ δηάζηεμα ιεηημονγίαξ ηεξ, ε δαπάκε ηεξ μπμίαξ ζα βανφκεη ημκ Κ.Α 15.6482.0001 ημο 

πνμτπμιμγηζμμφ ελυδςκ μηθμκμμηθμφ έημοξ 2017 ημο Δήμμο Φενζμκήζμο. 

Ακαιοηηθά ε πνμμήζεηα αθμνά: 

 

ΜΙΑΔΑ Α’ - Ννμμήζεηα Πνμθίμςκ δαπάκε φρμοξ 17.470,00 € άκεο  Φ.Π.Α. 13% θαη 24%, 

(2.872,80€) δειαδή ζοκμιηθά 20.342,80 εονχ με ΦΠΑ.  

(Απυ ηηξ 17.470,00 € ηεξ ΟΜΑΔΑΣ Α΄: πμζυ  12.000€ επηβανφκεηαη με 13% ΦΠΑ θαη πμζυ 

5.470,00€ με 24% ΦΠΑ, ήημη 1.560,00 € θαη 1.312,80 € ακηηζημίπςξ)  

ΜΙΑΔΑ Β’- Ννμμήζεηα Γαιαθημθμμηθχκ-Πονμθμμηθχκ-Αιιακηηθχκ, δαπάκε φρμοξ 

8.685,00€  άκεο ΦΠΑ 13% θαη 24%  (1.479,40€) δειαδή ζοκμιηθά 10.164,40 εονχ με 

ΦΠΑ. 

(Απυ ηηξ 8.685,00 € ηεξ ΟΜΑΔΑΣ Β΄: πμζυ  5.500,00€ επηβανφκεηαη με 13% ΦΠΑ θαη πμζυ 

3.185,00€ με 24% ΦΠΑ, ήημη 715,00 € θαη 764,40 € ακηηζημίπςξ)  

ΜΙΑΔΑ Γ’ - Ννμμήζεηα εηδχκ ανημπμηείμο δαπάκε φρμοξ 9.470,00€ άκεο ΦΠΑ 13% θαη 

24%, (1.830,60€) δειαδή ζοκμιηθά 11.300,60 εονχ με ΦΠΑ. 

(Απυ ηηξ 9.470,00 € ηεξ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄: πμζυ 4.020,00€ επηβανφκεηαη με 13% ΦΠΑ θαη πμζυ 

5.450,00€ με 24% ΦΠΑ, ήημη 522,60 € θαη 1.308,00€ ακηηζημίπςξ)  

ΜΙΑΔΑ Δ’ - Ννμμήζεηα εηδχκ δαπανμπιαζηηθήξ δαπάκε φρμοξ 3.189,00€  άκεο  ΦΠΑ 24%, 

(765,36€) δειαδή ζοκμιηθά 3.954,36 εονχ με ΦΠΑ. 

ΜΙΑΔΑ Γ΄ - Ννμμήζεηα θνεάηςκ, δαπάκε φρμοξ 9.000,00€ άκεο ΦΠΑ 13%, (1.170,00) 

δειαδή ζοκμιηθά 10.170,00 εονχ με ΦΠΑ. 
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ΜΙΑΔΑ ΟΠ΄- Ννμμήζεηα θαηερογμέκςκ ρανηχκ & ιαπακηθχκ, δαπάκε φρμοξ 6.000,00€ 

άκεο ΦΠΑ 13% (780,00€), δειαδή ζοκμιηθά 6.780,00 εονχ με ΦΠΑ. 

ΜΙΑΔΑ Δ΄ - Ννμμήζεηα κςπχκ μπςνμιαπακηθχκ δαπάκε φρμοξ 4.500,00€ άκεο ΦΠΑ 

13%, (585,00€) δειαδή ζοκμιηθά 5.085,00 εονχ με ΦΠΑ. 

 

Σημ δηαγςκηζμυ μπμνμφκ κα οπμβάιιμοκ πνμζθμνέξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ εηδχκ ή πςνηζηά γηα 

θάζε μμάδα (Α’ Ομάδα: Τνμθίμςκ, Β’ Ομάδα : Γαιαθημθμμηθά-Τονμθμμηθά-Αιιακηηθά, Γ’ Ομάδα: 

Γίδε ανημπμηείμο, Δ’ Ομάδα:είδε δαπανμπιαζηηθήξ, Γ΄ Ομάδα: Κνέαηα, Ση΄ Ομάδα: 

θαηερογμέκα ράνηα & ιαπακηθά θαη Δ΄ Ομάδα : μπςνμιαπακηθά κςπά). 

Σε πενίπηςζε πμο οπάνπεη πνμμεζεοηήξ πμο ακηαπμθνίκεηαη μυκμ ζηεκ μηα μμάδα μπμνεί κα 

ζομμεηάζπεη γηα κα οπμβάιιεη πνμζθμνά μυκμ γηα ηεκ μμάδα πμο εκδηαθένεηαη. 

 

 

 

 

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ                                        Γμφνκεξ 26.05.2017 

Μ Νν/κμξ ηεξ Δ/κζεξ                                Ε ζοκηάλαζα 

 

Βαζηιάθεξ Κηθυιαμξ                                 Παζημφδε Ηαιιηνυε 
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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ                                                         

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ                                           ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ηνμθίμςκ γηα ηεκ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ                                  θάιορε ηςκ ακαγθχκ ηεξ παηδηθήξ ελμπήξ 

Δ/ΚΟΕ  ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΩΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ        Ημθθίκε άκη ημο Δήμμο ενζμκήζμο, έημοξ 2017 

     ΠΙΕΙΑ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ                                     Ννμτπμιμγηζμυξ: 67.797,16€ με ΦΝΑ 

 

Β. ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

Β1. Βαζηθυξ γκχμμκαξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ μειέηε είκαη ε άνηζηε πμηυηεηά 

ημοξ. Τα οπυ πνμμήζεηα είδε πνέπεη κα είκαη Α’ πμηυηεηαξ, κυμημα θοθιμθμνμφκηα ζηεκ αγμνά, 

ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ ημο θχδηθα ηνμθίμςκ θαη πμηχκ, ηηξ Αγμνακμμηθέξ θαη 

Υγεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ, ηε κμμμζεζία ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ θαη ηηξ επί μένμοξ παναγγειίεξ 

ηεξ Υπενεζίαξ. 

Τα κςπά μπςνμιαπακηθά πνέπεη κα είκαη θνεζθμθμμμέκα θαη δηαηενεμέκα πςνίξ ηεκ πνμζζήθε 

επηθίκδοκςκ ζοκηενεηηθχκ μοζηχκ.  

Ε μπμηαδήπμηε ζοζθεοαζία πνέπεη απαναίηεηα κα πιενμί ηηξ πνμδηαγναθέξ ηεξ ηζπφμοζαξ 

κμμμζεζίαξ πενί ζοζθεοαζίαξ ηςκ ηνμθίμςκ. 

Ε μεηαθμνά ηςκ εηδχκ ζα γίκεηαη με θαζανά μεηαθμνηθά μέζα ημο πνμμεζεοηή μέπνη ηεκ 

απμζήθε ηεξ Παηδηθήξ Γλμπήξ Κμθθίκε Φάκη. Γηδηθά γηα ηα θαηερογμέκα πνμσυκηα θαη γηα ηα 

είδε πμο πνήδμοκ ζοκηήνεζεξ ζε ζογθεθνημέκμοξ βαζμμφξ Κειζίμο ε μεηαθμνά ημοξ ζα πνέπεη 

κα γίκμκηαη ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ Υγεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ.  

Ε θάζε πνμζθμνά ζα πνέπεη κα ζοκμδεφεηαη απυ ηεφπμξ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ ζημ μπμίμ ζα 

ακαθένεηαη ε πμηυηεηα, ε ζφζηαζε θαη υια ηα απαναίηεηα ζημηπεία γηα ηεκ αλημιυγεζε ηςκ 

πνμζθμνχκ. 

Β2. Μη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ ζα πνέπεη κα δειχζμοκ ζηεκ πνμζθμνά ημοξ ηηξ 

εηαηνείεξ πμο παναζθεοάδμοκ ηα πνμξ πνμμήζεηα είδε θαη  

 είηε κα πνμζθμμίδμοκ ηα ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά αοηχκ, με ηα  μπμία ζα ηεθμενηχκεηαη 

υηη εθανμυδμκηαη μη ανπέξ ημο ζοζηήμαημξ Ακάιοζεξ Κηκδφκςκ θαη Κνίζημςκ Σεμείςκ 

Γιέγπμο (HACCP) ή με βάζε ηα εθάζημηε ηζπφμκηα Δηεζκή Πνυηοπα (ISO 22000, 

IFS,BRC θηι) ISO9001:2008, πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ με ημοξ Γονςπασθμφξ 

θακμκηζμμφξ θαη ημ πνυηοπμ CE ή πηζημπμίεζε απυ ειιεκηθυ θμνέα 

 είηε κα θαηαζέημοκ μη ζομμεηέπμκηεξ οπεφζοκε δήιςζε με ηηξ εηαηνείεξ πμο 

παναζθεοάδμοκ ηα πνμξ πνμμήζεηα είδε θαη υηη αοηέξ εθανμυδμοκ ηηξ ανπέξ ημο 

ζοζηήμαημξ  Ακάιοζεξ Κηκδφκςκ θαη Κνίζημςκ Σεμείςκ Γιέγπμο (HACCP) ή με βάζε ηα 

εθάζημηε ηζπφμκηα Δηεζκή Πνυηοπα (ISO 22000, IFS, BRC θηι) ISO9001:2008, 

πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ με ημοξ Γονςπασθμφξ θακμκηζμμφξ θαη ημ πνυηοπμ CE ή 

πηζημπμίεζε απυ ειιεκηθυ θμνέα θαη ζα πνμζθμμίζμοκ ηα ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά 

αοηχκ υπμηε δεηεζμφκ απυ ημ θμνέα. 

Β3. Οη ακςηένς ζηε Β2 πανάγναθμ οπμπνεχζεηξ δεκ αθμνμφκ υζμοξ ζομμεηέπμοκ γηα ηεκ  

μμάδα Γ΄: είδε ανημπμηείμο θαη γηα ηεκ μμάδα Δ: μπςνμιαπακηθά κςπά.  

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ                                        Γμφνκεξ 26.05.2017 

Μ Νν/κμξ ηεξ Δ/κζεξ                                Ε ζοκηάλαζα 

 

Βαζηιάθεξ Κηθυιαμξ                                 Παζημφδε Ηαιιηνυε 
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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ                                                   

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ                                   ΠΖΠΘΜΟ: πνμμήζεηα ηνμθίμςκ γηα ηεκ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ                             θάιορε ηςκ ακαγθχκ ηεξ παηδηθήξ ελμπήξ 

Δ/ΚΟΕ  ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΩΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ              Ημθθίκε άκη ημο Δήμμο ενζμκήζμο 

      ΠΙΕΙΑ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ                                          έημοξ 2017 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

Α/Α        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                       ΜΟΝΑΔΑ        ΠΟΟΣΗ                     ΣΙΜΗ ΜΟΝ.                     Δ ΑΠΑΝΗ 

1     Ομάδα Α΄ - Σρόφιμα       

Λάδι, Ξφδι, μακαρόνια,ρφηι,                     τεμ.               1,00                            17.470,00                     17.470,00                             
χυμοί, νερό, κορν φλζικσ, 
μζλι, όςπρια, μαρμελάδεσ, 
αλάτι, καρυκεφματα ,τοματο- 
 πολτόσ, φρυγανιζσ ,αλεφρι κλπ. 

2      Ομάδα Β΄- Γαλακτοκομικά- Συροκομικά-Αλλαντικά  

Γάλα πλήρεσ ,γιαοφρτια, κρζμα                   τεμ             1,00                       8.685,00                              8.685,00                               
γάλακτοσ, φζτα,τυρί,  μπζικον, 
ηαμπόν κλπ. 

3      Oμάδα Γ΄- Είδθ αρτοποιείου  

             Ψωμί, ψωμάκια                                                  τεμ             1,00                    9.470,00                             9.470,00 
            τοςτ, βουτήματα, κζικ κλπ 

4     Ομάδα Δ΄- Είδθ ηαχαροπλαςτικισ 

            κρουαςάν, ντόνατσ κλπ                                      τεμ                  1,00                      3.189,00                      3.189,00 

5       Ομάδα Ε΄- κρζατα  

          Χοιρινό, μοςχάρι, κοτόπουλο,                           τεμ                  1,00                       9.000,00                      9.000,00 
          κιμάσ κλπ. 

6        Ομάδα Σ΄- κατεψυγμζνα  ψάρια  & λαχανικά  

           διάφορα ψάρια, κατεψυγμζνα                        τεμ.                1,00                       6.000,00                    6.000,00 
           λαχανικά 

7      Ομάδα Ζ- οπωρολαχανικά   νωπά          

             Πατάτεσ, καρότα, ντομάτεσ,                                τεμ.               1,00                     4.500,00                      4.500,00 
              αγγοφρια, ςζλινο , κλπ 

                                                                                                       ΤΝΟΛΟ  άνευ ΦΠΑ                                       58.314,00 € 

                                                                                              Για τθν ομάδα Α΄ ΦΠΑ 13%                                      1.560,00 
                                                                                              Για τθν ομάδα Α΄ ΦΠΑ 24%                                       1.312,80 
                                                                                              Για τθν ομάδα Β΄ ΦΠΑ 13%                                           715,00 
                                                                                              Για τθν ομάδα Β΄ ΦΠΑ 24%                                           764,40   
                                                                                              Για τθν ομάδα Γ΄ ΦΠΑ 13%                                            522,60 
                                                                                              Για τθν ομάδα Γ΄ ΦΠΑ 24%                                        1.308,00 
                                                                                              Για τθν ομάδα Δ΄ ΦΠΑ 24%                                           765,36 
                                                                                      Για τισ ομάδεσ Ε΄, Σ΄Ζ΄ΦΠΑ 13%                                     2.535,00 

                                                                                               ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ                                                             9.483,16 € 

                                                                        ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  (ΕΕΕΤΡΩ))                                                       67.797,16€0 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                           Γοφρνεσ 26.05.2017 
Ο Πρ/νοσ τθσ Δ/νςθσ                                                                                                     Η ςυντάξαςα 
 

 Βαςιλάκθσ Νικόλαοσ                                                                                              Σαςιοφδθ Καλλιρόθ 
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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

Δ/ΚΟΕ ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΩΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

ΠΙΕΙΑ ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜΡ 

 

Δ. ΓΓΚΖΗΕ ΗΑΖ ΓΖΔΖΗΕ ΟΡΓΓΞΑΦΕ ΡΝΜΞΓΩΟΓΩΚ 

ΑΞΘΞΜ 1μ 

                              Ακηηθείμεκμ ηεξ πνμμήζεηαξ 

Ε ζογγναθή αοηή αθμνά ζηεκ Ννμμήζεηα Πνμθίμςκ γηα ηεκ θάιορε ηςκ ακαγθχκ ηεξ 

Ναηδηθήξ ελμπήξ Ημθθίκη άκη ημο Δήμμο ενζμκήζμο, έημοξ 2017. 

Ε παναπάκς πνμμήζεηα πςνίδεηαη ζε επηά (7) μμάδεξ:  

1. ΜΙΑΔΑ Α’ -Τνυθημα 

2. ΜΙΑΔΑ Β’ -Γαιαθημθμμηθά-Τονμθμμηθά-Αιιακηηθά 

3. ΜΙΑΔΑ Γ’ - Γίδε ανημπμηείμο 

4. ΜΙΑΔΑ Δ’  -Γίδε δαπανμπιαζηηθήξ 

5. ΜΙΑΔΑ Γ΄  -Κνέαηα 

6. ΜΙΑΔΑ ΟΠ΄-Καηερογμέκα ράνηα & ιαπακηθά  

7. ΜΙΑΔΑ Δ΄  -Οπςνμιαπακηθά κςπά 

ΑΞΘΞΜ 2μ 

Δηαηάλεηξ πμο ηζπφμοκ 

Ε δηεκένγεηα ημο ζοκμπηηθμφ δηαγςκηζμμφ θαη ε εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ δηέπμκηαη απυ ηηξ 

δηαηάλεηξ: 

1. Τηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3463/2006 «Κφνςζε ημο Κχδηθα Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ» (ΦΓΚ 

114/8.6.2006 ηεφπμξ Α΄) 

2. Τηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3852/2010 «Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ 

Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ» (ΦΓΚ 87/07.06.2010 ηεφπμξ 

Α΄)  

3. Τηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 4412/2016 «Δεμυζηεξ ζομβάζεηξ ένγςκ, πνμμεζεηχκ θαη 

οπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 201/24/Γ θαη 2014/25/ΓΓ)»(ΦΓΚ Α΄147) 

      

ΑΞΘΞΜ 3μ 

Οομβαηηθά ηεφπε 

Σομβαηηθά ηεφπε θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη: 

1. Τμ ζομθςκεηηθυ 

2. Ε δηαθήνολε 

3. Οη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ 

 

ΑΞΘΞΜ 4μ 

Πνυπμξ εθηέιεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ 

Ε εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ αοηήξ ζα γίκεη με ζοκμπηηθυ δηαγςκηζμυ με ημοξ υνμοξ πμο ζα 

θαζμνίζεη ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή ημο Δήμμο Φενζμκήζμο θαηά ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. 

ΑΞΘΞΜ 5μ 

Ακαθμίκςζε θαηαθφνςζεξ-ακάζεζεξ – Οφμβαζε 
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Ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ δεκ πανάγεη ηα έκκμμα απμηειέζμαηά ηεξ εθυζμκ μ Δήμμξ 

Φενζμκήζμο δεκ ηεκ θμηκμπμηήζεη ζε υιμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ. 

Ο ακάδμπμξ ηεξ πνμμήζεηαξ, μεηά ηεκ θαηά κυμμ έγθνηζε ημο απμηειέζμαημξ αοηήξ 

οπμπνεμφηαη κα πνμζέιζεη ζε μνηζμέκμ ηυπμ θαη πνυκμ μέζα ζε δέθα (10) εμένεξ απυ ηεκ 

επίδμζε ηεξ πνυζθιεζεξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ, γηα κα οπμγνάρεη ηε ζφμβαζε ζφμθςκα με 

ηεκ παν. 4 ημο άνζνμο 105 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΓΚ 147/η.Α΄/08.08.2016). 

Σφμθςκα με ηεκ παν. 5 ημο άνζνμο 105 ημο Ν. 4412/2016 ε οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ έπεη 

απμδεηθηηθυ παναθηήνα. Γάκ μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέιζεη κα οπμγνάρεη ημ ζομθςκεηηθυ μέζα 

ζηεκ πνμζεζμία πμο μνίδεηαη ζηεκ εηδηθή πνυζθιεζε θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη επηβάιιμκηαη μη 

πνμβιεπυμεκεξ απυ ημ κυμμ θονχζεηξ.  

Ε ζφμβαζε μπμνεί κα ηνμπμπμηεζεί ζφμθςκα με ημ άνζνμ 132 ημο Ν. 4412/2016 ακ ε ακάγθε 

ηνμπμπμίεζεξ εμπίπηεη ζηηξ πενηπηχζεηξ 1 θαη 2 ημο άνζνμο αοημφ. 

 

ΑΞΘΞΜ 6μ 

Γγγοήζεηξ 

1. Γγγφεζε ζομμεημπήξ δεκ απαηηείηαη. 

2. Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ θαζμνίδεηαη ζε πμζμζηυ 5% επί ημο ζομβαηηθμφ 

πμζμφ πςνίξ ημ ΦΠΑ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 72 παν. 1β ημο Ν. 4412/2016. Ε εγγφεζε 

θαιήξ εθηέιεζεξ απεοζφκεηαη πνμξ ημ θμνέα με ημκ μπμίμ ζα γίκεη ε ζφμβαζε (Δήμμ 

Φενζμκήζμο) θαη ζα έπεη δηάνθεηα ηζπφμξ πέκηε (5) μήκεξ. Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ 

ζφμβαζεξ επηζηνέθεηαη ζημκ ακάδμπμ ηεξ πνμμήζεηαξ μεηά ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη 

πμημηηθή παναιαβή απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή. 

ΑΞΘΞΜ 7μ 

Έθπηςζε ημο ακαδυπμο 

Ο ακάδμπμξ θενφζζεηαη έθπηςημξ ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο πενηγνάθμκηα ακαιοηηθά ζημ άνζνμ 

191 ημο Ν. 4412/2016 

ΑΞΘΞΜ 8μ 

νυκμξ πανάδμζεξ οιηθχκ – Νμηυηεηα οιηθχκ 

Ε πανάδμζε ζα γίκεηαη ημεμαηηθά θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ θαη ακάιμγα με ηηξ 

ακάγθεξ ημο θμνέα . 

Ο θμνέαξ δεκ οπμπνεμφηαη κα απμννμθήζεη ημ ζφκμιμ ηςκ πμζμηήηςκ πμο ακαγνάθμκηαη ζημκ 

εκδεηθηηθυ πνμτπμιμγηζμυ.  

Γθυζμκ υμςξ θνηζεί ζθυπημε ε πνμμήζεηα ημο ζοκυιμο ηςκ πμζμηήηςκ, μ μεημδυηεξ 

οπμπνεμφηαη κα ακηαπμθνηζεί. 

Τα οπυ πνμμήζεηα είδε πνέπεη κα είκαη ανίζηεξ πμηυηεηαξ.  

ΑΞΘΞΜ 9μ 

Ναναιαβή Ριηθχκ- Πυπμξ πανάδμζεξ  

Ε παναιαβή ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ ζα γίκεηαη απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή Παναιαβήξ,   

ζφμθςκα με ημκ ηνυπμ θαη θαηά ημ πνυκμ πμο μνίδεηαη απυ ηεκ ζφμβαζε. Ε παναιαβή ηςκ 

οιηθχκ θαη ε έθδμζε ηςκ ζπεηηθχκ πνςημθυιιςκ παναιαβήξ πναγμαημπμηείηαη μέζα απυ ημκ 

μνηδυμεκμ απυ ηεκ ζφμβαζε πνυκμ.  

Τυπμξ πανάδμζεξ μνίδεηαη ε απμζήθε ηεξ Παηδηθήξ Γλμπήξ ζημ Κμθθίκε Φάκη (Δεμμηηθήξ 

Γκυηεηαξ Γμοβχκ ημο Δήμμο Φενζμκήζμο). 
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Ε μεηαθμνά ηςκ εηδχκ ζα γίκεηαη με θαζανά μεηαθμνηθά μέζα ημο πνμμεζεοηή μέπνη ημκ ηυπμ 

πανάδμζεξ,  ηεκ απμζήθε ηεξ Παηδηθήξ Γλμπήξ Κμθθίκε Φάκη.  

 

ΑΞΘΞΜ 10μ 

Νιεμμειήξ θαηαζθεοή ή Γιαηηςμαηηθά πνμσυκηα 

Γάκ ηα είδε πμο ζα παναγγείιεη μ Δήμμξ θνηζμφκ αθαηάιιεια ή ειαηηςμαηηθά απυ ηεκ 

μνηδυμεκε Γπηηνμπή Παναιαβήξ αοηχκ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ακηηθαηαζηήζεη αοηά μεηά 

απυ οπυδεηλε ηςκ μειχκ ηεξ Γπηηνμπήξ θαη ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. Ακ ε 

πανάδμζε ηςκ ηνμθίμςκ ζηεκ Υπενεζία δεκ είκαη ηαθηή θαη ζφμθςκα με ηα ζομθςκεζέκηα ή ηα 

παναδμζέκηα ηνυθημα δεκ πιενμφκ ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ πνμμήζεηαξ, μπμνεί με 

απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ Σομβμοιίμο, έπεηηα απυ γκςμμδυηεζε ηεξ επηηνμπήξ αλημιυγεζεξ, κα 

επηβιεζεί ζημκ πνμμεζεοηή πνυζηημμ ίζμ με ημ 2,5% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ημο αθαηάιιειμο 

ηνμθίμμο, πςνίξ Φ.Π.Α. ή αοημφ πμο παναδυζεθε εθπνυζεζμα. Πένακ ημφημο, μπμνεί με 

απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ Σομβμοιίμο, έπεηηα απυ γκςμμδυηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ αλημιυγεζεξ, κα 

θενοπζεί έθπηςημξ. 

ΑΞΘΞΜ 11μ 

Φυνμη, ηέιε, θναηήζεηξ 

Ο ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε υιμοξ ημοξ βάζεη ηςκ θείμεκςκ δηαηάλεςκ θυνμοξ, ηέιε θαη 

θναηήζεηξ. Ο Φ.Π.Α. βανφκεη ημ Δήμμ.  

Γπίζεξ ημκ ακάδμπμ βανφκμοκ θαη ηα έλμδα δεμμζίεοζεξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

 

ΑΞΘΞΜ 12μ 

Πημή θαη οπμιμγηζμυξ έθπηςζεξ 

Ε θαηαθφνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ ζα γίκεη ζημκ πνμμεζεοηή πμο ζα πνμζθένεη ημ μεγαιφηενμ 

πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ (%) ζηε κυμημα δηαμμνθμφμεκε μέζε ηημή ιηακηθήξ πχιεζεξ 

ημο είδμοξ ηεκ εμένα πανάδμζήξ ημο, εθυζμκ θνηζεί υηη ε πνμζθμνά ημο πιενμί ηηξ ηεπκηθέξ 

πνμδηαγναθέξ απυ ηεκ επηηνμπή αλημιυγεζεξ. Γηα ηα οπυιμηπα είδε πμο δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζημ 

δειηίμ πηζημπμίεζεξ ηημχκ, ε θαηαθφνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ ζα γίκεη ζημκ πνμμεζεοηή πμο ζα 

πνμζθένεη ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ (%). 

Τα δειηία απμζημιήξ ζα πνέπεη κα απμζηέιιμκηαη ηεκ εμένα πανάδμζεξ ηςκ πνμσυκηςκ, απυ 

ημκ ακάδμπμ πνμμεζεοηή με ηειεμμμημηοπία (θαλ) ζηεκ Υπενεζία Γμπμνίμο ηεξ μηθείαξ 

Πενηθένεηαξ πνμθεημέκμο κα ημο γκςνίζεη ηε μέζε ιηακηθή ηημή ηςκ ακηηζημίπςκ πνμσυκηςκ 

ζφμθςκα με ηεκ μπμία ζα εθδίδμκηαη ηα ηημμιυγηα θάζε μήκα ηα μπμία ζα πνμζθμμίδμκηαη ζηεκ 

Υπενεζία Γμπμνίμο μαδί με ηα δειηία απμζημιήξ γηα ηεκ ζεχνεζή ημοξ. 

ΑΞΘΞΜ 13μ 

Νιενςμή Ακαδυπμο 

Ε πιενςμή ημο πνμμεζεοηή ζα γίκεηαη ημεμαηηθά ακάιμγα με ηεκ πανάδμζε ηςκ εηδχκ θαη με 

ηεκ έθδμζε ακηηζημίπςκ ελμθιεηηθχκ ηημμιμγίςκ, ζοκμδεουμεκα απυ ηα κυμημα παναζηαηηθά. 

                                                   Γμφνκεξ 26.05.2017 

 

       ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ                                                                                                            

Μ Νν/κμξ ηεξ Δ/κζεξ                                      Ε ζοκηάλαζα 

                                                                                                      

Βαζηιάθεξ Κηθυιαμξ                                           Παζημφδε Ηαιιηνυε 


