
 1

                                                                       

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

TMHMA:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθμ.πρωτ.:11695/15-12-2020) 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας για τις 

ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ» (σχετ. η 181/2020 ΑΟΕ) 
 

     
       Έχοντας υπόψη: 
 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 Το υπ΄ αριθμ. ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007076562 πρωτογενές αίτημα της προϊσταμένης τμήματος ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ τουΝ.Π. Δ.Δ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ του Δ. ΣΙΝΤΙΚΗΣ. 
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 Το από 11/8/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου 

 Το υπ΄αριθμ. ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007169356 πρωτογενές αίτημα της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών . 

 Το υπ΄αριθμ.14/2020 τεύχος μελέτης της Διεύθυνσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών.  

 Την υπ’αρ. πρωτ: 6230/2020 με Α/Α-186(12-08-2020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(ΚΗΜΔΗΣ:20REQ007174295  2020-08-12,   ΑΔΑ: 65ΜΕΩ1Υ-Θ4Φ). 

 Την υπ’αριθμ.120/2020 (ΑΔΑ:ΨΘΛ9Ω1Υ-ΥΒΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 14/2020 
μελέτης της Δ.Δ.Ο.Υ  και καθορισμού των όρων της διακήρυξης. 

 Την 282/2020 (ΑΔΑ:6ΖΗΕΩ1Υ-ΘΨΓ)Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη   
 Την  με αρ.πρωτ:7184/2020 (20PROC007278271) διακήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο ¨’Προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ Πρόνοια και αγωγή΄΄ για χρονικό διάστημα 24 
μηνών. 

 Την από 07-09-2020 περίληψη της  διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΛΒ0Ω1Υ-ΘΨΗ). 
 Την 336/2020 (ΑΔΑ: ΨΜ5ΦΩ1Υ-42Φ) απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης δημοσίευσης της ανωτέρω 

περίληψης. 
 Το γεγονός ότι στον εν λόγο διαγωνισμό και για τις ομάδες άρτου-σφολιάτας δεν κατατέθηκε καμία 

προσφορά , σύμφωνα με το από 27-11-2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών. 
 Το γεγονός ότι η προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών Δήμου Σιντικής που 

υπάγονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ», καθώς και των Μαθητικών Εστιών Σιδηροκάστρου και 
Ποροϊων, είναι επιτακτική και απαραίτητη σε καθημερινή βάση δεδομένου ότι ό άρτος είναι είδος πρώτης 
ανάγκης για τη σίτιση των νηπίων των παιδικών σταθμών αλλά και των φοιτούντων των Μαθητικών Εστιών. 

 Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ.5 του Ν.4412/2016 «Η αναθέτουσα 
αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει,παράλληλα με 
τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, 
με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών». 

 Την 181/8-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΔΡΓΩ1Υ-9ΚΗ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία 
αποφασίζεται η ματαίωση του διαγωνισμού ως προς τα τμήματα 5,10,15,16 και η προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, καθώς δεν έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι της 
σύμβασης. 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
 

      Σε απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση ,και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ.πρωτ: 
7184/2020 διακήρυξης και του 14/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών 
υπηρεσιών ,ύστερα από άγονο ανοιχτό διαγωνισμό ως προς τα τμήματα 5,10,15,16, για την ανάθεση προμήθειας με 
τίτλο :  Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας  για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού 
«ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ για 24 μήνες» ,και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  να υποβάλει την έως την Δευτέρα 21-12-2020  και ώρα 
15:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου προκειμένου να τεθεί υπόψη  της επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμών 
,κλειστή οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
πρόσκληση.Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων ή για 
μεμονομένα τμήματα.Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται. 
 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 
 

 Σύμφωνα με το 14/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ.Δ.Ο.Υ., οι τεχνικές προδιαγραφές για τα 
Τμήματα 5,10,15,16 προϋπολογισμού  18.947,80€ χωρίς ΦΠΑ, έχουν συνταχθεί για να καλύψουν την ανάγκη για 
προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας για τις Μαθητικές Εστίες Σιδηροκάστρου & Ποροϊων του Δήμου 
Σιντικής και των παιδικών σταθμών του  ΝΠΔΔ ''Πρόνοια κι Αγωγή''    για χρονικό διάστημα 24 μηνών  από την 
υπογραφή της σύμβασης.  
   Ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιεί 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. 
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     Η δαπάνη της προμήθειας των ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς  
του Δήμου, και του Νομικού προσώπου <Πρόνοια  και Αγωγή  Δήμου Σιντικής> και συγκεκριμένα τους κατωτέρω 
Κωδικούς Αριθμούς : 
    Α. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ( για τις  ανάγκες των  μαθητικών  εστιών Σιδηροκάστρου & Ποροϊων)  
         Κ.Α  15.6481  ''Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων''  
    Β. Ν.Π.Δ.Δ ''ΠΡΟΝΟΙΑ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ''  
         Κ.Α  60.6481.005  ''Προμήθεια  ειδών  άρτου για την  σίτιση των παιδιών  στους  Παιδικούς Σταθμούς ''  
         Κ.Α  60.6481.006 ''Προμήθεια  ειδών  σφολιάτας (τυρόπιτες  κρουασάν κλπ) για την  σίτιση των παιδιών  στους 
Παιδικούς Σταθμούς'' 

  Για το έτος 2020, οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στα σχέδια των αντίστοιχων προϋπολογισμών ενώ τα 
υπόλοιπα των συνεχιζόμενων συμβάσεων θα συμπεριληφθούν στους προϋπολογισμούς έτους 2021-22 .Η κατανομή 
της δαπάνης ανά έτος απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα:   

 

Μ.Ε. ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ) 
ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΕΤΟΣ 
2020 

 ΕΤΟΣ 
2021 

ΕΤΟΣ 
2022 

ΕΙΔΗ   ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -  ΟΜΑΔΑ 5Η 15.6481 2.454,36 500,00 1.250,00 704,36 

ΣΥΝΟΛΟ   2.454,36 500,00 1.250,00 704,36 

Μ.Ε. ΠΟΡΟΪΩΝ (ΔΗΜΟΣ)           

ΕΙΔΗ   ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -   ΟΜΑΔΑ 10Η   15.6481 2.026,99 420,00 1.000,00 606,99 

ΣΥΝΟΛΟ   2.026,99 420,00 1.000,00 606,99 
ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
(ΝΠΔΔ)           

ΕΙΔΗ  ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ 15Η 60.6481.005 13.757,75 2900,00 6900,00 3.957,75 

ΕΙΔΗ  ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ - ΟΜΑΔΑ  16Η 60.6481.006 3.171,91 660,00 1600,00 911,91 

ΣΥΝΟΛΟ   16.929,66 3.500,00 8.500,00 4.869,66 
 

             
       ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 
1.1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
ΟΜΑΔΑ 5 :  - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ    CPV15600000-4 

  
κριτήριο: χαμηλότερη τιμή-σε τιμές μονάδος   

  
Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

5.1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 1200 
5.2 ΨΩΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ- ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 100 ΓΡΜ ΤΕΜ 900 

 
1.2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΟΡΟΪΩΝ 

 
   ΟΜΑΔΑ 10 :  - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   CPV15600000-4 

  
  κριτήριο: χαμηλότερη τιμή-σε τιμές μονάδος 

  
Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

10.1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΤΟΥ 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 500 
10.2 ΨΩΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ- ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 100ΓΡΜ ΤΕΜ 1400 
10.3 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ(ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΕΤΙΦΟΥΡ ΚΛΠ) ΚΙΛΟ 36 
10.4 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΤΩΝ  500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΚΙΛΟ 30 
10.5 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ – ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΚΙΛΟ 40 

 
1.3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  ΝΠΔΔ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 
  ΟΜΑΔΑ 15- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   CPV15600000-4     
  κριτήριο: χαμηλότερη τιμή-σε τιμές μονάδος     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
15.1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1ΚΙΛΟ TEM 4000 
15.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΤΕΜ 9000 
15.3 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΙΛΟ 250 
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  ΟΜΑΔΑ 16- ΕΙΔΗ  ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ     CPV15600000-4     
  κριτήριο: χαμηλότερη τιμή-σε τιμές μονάδος     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
16.1 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ- ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ   ΚΙΛΟ 140 
16.2 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  500 ΓΡΑΜΜΑΡΊΩΝ  ΚΙΛΟ 250 
16.3 ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 100 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ 500 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ (ΟΜΑΔΑ 5-10-15-16) 
 

ΑΡΤΟΣ:(5.1-10.1): 
Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70% , Α΄ποιότητας, σε τεμάχια του ενός κιλού (1kg), να 
είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη 
μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το 
βάρος του. 
ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1ΚΙΛΟΥ:(15.1)  
Ο  προσφερόμενος  άρτος πρέπει  να  είναι  φρέσκος,  παραγωγής  της  ίδιας ημέρας, 1000 γρ., παρασκευασμένο από εγκεκριμένους  
τύπους ή κατηγορίες αλεύρων, σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων & Ποτών. 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΨΩΜΑΚΙΑ(5.2-10.2) : 
 ατομικά ψωμάκια-μερίδες των 100 γραμμαρίων  είναι καλά παρασκευασμένα από αλεύρι τύπου 70% , Α΄ποιότητας,  να είναι καλά 
ψημένα, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστα και απαλλαγμένα από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα 
παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό τους με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος τους 

ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ:(10.3-15.3):  
Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά ολόκληρα αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη), λιπαρές ύλες 
(μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας - συσκευασία κιλού. 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ:(10.4-16.2-16.3): Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά ολόκληρα αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες 
(μόνο ζάχαρη), λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας. Το βάρος θα είναι 500γρ και 100γρ 

ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ – ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ:(10.5-16.1) :  
 Από αγνά υλικά , χωρίς συντηρητικά , να περιέχουν υποχρεωτικά αλεύρι Α΄ ποιότητας 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ:(15.2): 
 Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το  βάρος του κουλουριού να είναι περίπου 80γρ να  είναι καλά παρασκευασμένα από 
αλεύρι τύπου 70% , Α΄ποιότητας,  να είναι καλά ψημένα, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστα και 
απαλλαγμένα από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό τους με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη 
αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος τους 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
3.1-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

  ΟΜΑΔΑ 5 :  - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ    CPV15600000-4           

  κριτήριο: χαμηλότερη τιμή-σε τιμές μονάδος             

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
 ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΤΕΛ
ΕΣΤΗΣ 

ΦΠΑ(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

5.1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 1200 1,60 13 1.920,00 

5.2 ΨΩΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ- ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 100 ΓΡΜ ΤΕΜ 900 0,28 13 252,00 

      2100       

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.172,00 

  ΦΠΑ 13% 282,36 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ   2.454,36 
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3.2- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΟΡΟΪΩΝ 

 
3.3- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ  ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ  

 

  
ΟΜΑΔΑ 15- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   CPV15600000-
4           

  κριτήριο: χαμηλότερη τιμή-σε τιμές μονάδος           

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΤΕ- 
ΛΕΣΤΗΣ 
ΦΠΑ(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 

15.1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1ΚΙΛΟ TEM 4000 1,75 13% 7.000,00 
15.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΤΕΜ 9000 0,45 13% 4.050,00 
15.3 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΙΛΟ 250 4,50 13% 1.125,00 

      13250       
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ   12.175,00 
  φπα 13%   1.582,75 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   13.757,75 

   ΟΜΑΔΑ 16- ΕΙΔΗ  ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ     CPV15600000-4           
  κριτήριο: χαμηλότερη τιμή-σε τιμές μονάδος           

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ ΦΠΑ(%) ΣΥΝΟΛΟ 

16.1 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ- ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ   ΚΙΛΟ 140 6,30 13% 882,00 
16.2 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  500 ΓΡΑΜΜΑΡΊΩΝ  ΚΙΛΟ 250 6,50 13% 1.625,00 
16.3 ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 100 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ 500 0,60 13% 300,00 

      890       
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ   2.807,00 
  φπα 13%   364,91 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   3.171,91 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
                                                                                  
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας περιγράφονται στην αρ.πρωτ: 
7184/2020 διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού (σχετική και η 14/2020 μελέτη.) Οι σχετικές τροποποιήσεις των 
δικαιλογητικών σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4605/01-04-2019 έχουν συμπεριληφθεί. 
 
Συγκεκριμένα: 
Α.Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»   
1) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή  υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 43 παρ.7αβ του 4605/01-04-2019 που 
τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/2016) από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του 
Ν.4412/2016.  

   ΟΜΑΔΑ 10 :  - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   CPV15600000-4           

  κριτήριο: χαμηλότερη τιμή-σε τιμές μονάδος           

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΦΠΑ(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

10.1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΤΟΥ 1ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 500 1,60 13 800,00 

10.2 ΨΩΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ- ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 100ΓΡΜ ΤΕΜ 1400 0,28 13 392,00 

10.3 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ(ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΕΤΙΦΟΥΡ ΚΛΠ) ΚΙΛΟ 36 4,30 13 154,80 

10.4 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΤΩΝ  500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΚΙΛΟ 30 6,50 13 195,00 

10.5 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ – ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΚΙΛΟ 40 6,30 13 252,00 

      2006       

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.793,80 

  ΦΠΑ 13% 233,19 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ   2.026,99 
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2) ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και κύριας) 
3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα  αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
4) Φορολογική ενημερότητα. 
5) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 43 παρ.7αα και παρ.46 του Ν.4605/01-04-2019 που τροποποιεί το άρθρο 80 του 
4412/2016του )ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, ήτοι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 
39 του Ν.4488/2017) 
5) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου  
6) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β. Φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές  της 14/2020 μελέτης ,που 
έχουν τεθεί  από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. 
Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικής προσφοράς. 
 
Γ. Φάκελος «Οικονομική Προσφοράς» 

      Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά  
για μία ή περισσότερες ομάδες υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 
ειδών κάθε ομάδας. 
 
Επισυνάπτεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την  επιτροπή του 
άρθρου 221, παρ.1-7 του Ν.4412/2016. 
Η κατακύρωση της σχετικής προμήθειας θα γίνει έπειτα από τη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου με απόφαση 
Οικονμικής Επιτροπής.  
 
  

Σιδηρόκαστρο 15/12/2020 
 
 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ 
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