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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κομοτηνή,  26-05-2021 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                      Αρίθμ. Πρωτ: 1264  
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                           
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) 
Δ/νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 
Ταχ. Κωδ: 69133 Κομοτηνή 
Πληροφορίες: Μ. ΜΕΡΕΤΗ 
Τηλέφωνο: 2531023175 
EMAIL: pvsdkom@otenet.gr 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 
«Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τις διαδικασίες βάσει των αρχών 
HACCP (άρθρο 5 και 6 της υπουργικής απόφασης 47829/2017 φεκ2161/τ. Α’) κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων στους δώδεκα (12) παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠ Κέντρο Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (ΚΕ.ΜΕ.Α.)» 
 
  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  εννέα χιλιάδων ευρώ 
(9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

  
 

 
Περιεχόμενα μελέτης: 

1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της υπηρεσίας 
2. Τεχνικές προδιαγραφές – χαρακτηριστικά 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 
 
 
Πηγή Χρηματοδότησης 
 
Κ.Α. 00.6162.01 «Αμοιβή για την σύνταξη τεχνικού φακέλου για την προσαρμογή των Παιδικών Σταθμών στο 
σύστημα HACCP» Προϋπολογισμού του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής οικονομικού έτους 2021. 
 
 
 
 
CPV:79417000-0 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΠΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP (ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΙ 6 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47829/2017 

ΦΕΚ2161/Τ. Α’) ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

 

Σκοπός της μελέτης είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 

(HACCP) που αποσκοπεί στην βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής γευμάτων που 

διατίθενται από τα μαγειρεία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δικαιοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Δήμου Κομοτηνής» με σκοπό την διασφάλιση της 

ασφάλειας των τροφίμων και βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων και την διασφάλιση 

της υγείας, με την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των κινδύνων από την κατανάλωση των συγκεκριμένων 

προϊόντων και συγχρόνως την εναρμόνιση των εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας σύμφωνα με 

την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.  

Σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, οι επιχειρήσεις 

τροφίμων είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν σύστημα το οποίο να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα τα οποία 

παράγονται είναι απόλυτα υγιεινά και ασφαλή για κατανάλωση. 

 Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 178/ 2002, ως «επιχείρηση τροφίμων» ορίζεται κάθε επιχείρηση 

δημόσια ή ιδιωτική, που ασκεί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη 

: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και προσφορά προς 

πώληση ή διάθεση τροφίμων.  

Το σύστημα το οποίο υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι «επιχειρήσεις τροφίμων» είναι το σύστημα HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points , Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) το οποίο 

θα πρέπει να συμπληρώνεται από «Κανόνες Ορθής Υγιεινής και Βιομηχανικής Πρακτικής» 
Ο φορέας μας δεν διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για τον έλεγχο της 

ασφάλειας των τροφίμων, και θα πρέπει να μεριμνήσει την ανάθεση αυτής της εργασίας σε έμπειρο και 

αξιόπιστο  συνεργάτη για θέματα ασφάλειας τροφίμων στους δημόσιους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και 

παιδικούς σταθμούς. 

Οι «επιχειρήσεις τροφίμων» οφείλουν να εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν διαδικασίες, οι οποίες 

αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων 

και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου(HACCP), ποιο αναλυτικά:  

 

 

 

1. Να εντοπίζονται οι τυχόν κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι πρέπει να 
προληφθούν, να επαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα, με σκοπό την παραγωγή 
ασφαλών τροφίμων.  

2. Να εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο στάδιο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή εξάλειψη ενός κινδύνου για την ασφάλεια 
των τροφίμων ή για την μείωσή του, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου 
παραγωγής ασφαλών τροφίμων.  

3. Να καθορίζονται τα κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, με τα οποία διακρίνεται το 
αποδεκτό από το μη αποδεκτό όσον αφορά στην πρόληψη, την εξάλειψη ή την μείωση των 
κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.  

4. Να καθορίζονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης στα 
κρίσιμα σημεία ελέγχου.  

5. Να καθορίζονται τα διορθωτικά μέτρα όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιμο 
σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου.  

6. Να προσδιορίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα HACCP 
λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά (περιοδικές δειγματοληψίες κλπ.). 
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Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με: 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 3731/08 

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

 Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»]  

 Το άρθρο 5 και 6 της Υπουργικής Απόφασης 47829/2017 ΦΕΚ 2161/τ. Α’) κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίμων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 Το Προεδρικό Διάταγμα 99 (ΦΕΚ 141/28-09-2017) περί καθορισμού προϋποθέσεων αδειοδότησης 
και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών 
προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων. 

 Την αριθμ. 152/2020 απόφαση του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής περί έγκρισης του 
προϋπολογισμού του έτους 2021, όπως αυτός ψηφίστηκε με την αριθμ. 455/2020 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής. 

  
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Το έργο ανά βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό απαιτεί τις παρακάτω ενότητες για την καλύτερη υλοποίησή 
του:  
 

1. Προσδιορισμός και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης :  
• Υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής 
• Διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα 
• Τήρηση της νομοθεσίας  

2. Έντυπα συστάσεων για την βελτίωση του εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών σύμφωνα με την 
κάλυψη των προδιαγραφών του συστήματος . 
Μετά την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης πρέπει να γίνουν προτάσεις για την βελτίωση 
του εξοπλισμού , εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών με σκοπό την καλύτερη λειτουργία 
του συστήματος , την αποφυγή επιμολύνσεων των τροφίμων από μολυσματικούς παράγοντες 
που μπορεί να προέλθουν από τις υποδομές εν γένει των κινδύνων που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό και τον χώρο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να μελετηθούν ατέλειες του εξοπλισμού , κακή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων ( διαρροές , εστίες μολύνσεως κ.λ.π) και των κτιρίων ( κατάσταση 
δαπέδων ,τοίχων , πιθανές είσοδοι ξενιστών κ.λ.π) 

3. Διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης  
• Από ποιον και πότε πραγματοποιούνται. Σύσταση προγράμματος καθαριότητας και συντήρησης 
των χώρων και του εξοπλισμού.  
• Διαδικασία που ακολουθείται κατά τον καθαρισμό , υλικά που χρησιμοποιούνται , απαίτηση 
πιστοποιητικών καταλληλόλητας και εγκρίσεις κυκλοφορίας των προϊόντων.  
• Τρόπος ελέγχου για την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και απολύμανσης επιφανειών 
και εξοπλισμού .   
• Σύνταξη διαδικασιών και φύλλων εργασίας για την συντήρηση του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων 
και κτιρίων. Κάθε πότε γίνεται έλεγχος , ορισμός υπευθύνων ελέγχου , σύνταξη πιστοποιητικών 
καλής λειτουργίας μετά την συντήρηση.  

4. Απεντόμωση – μυοκτονία  
• Προσδιορισμός συχνότητας .  



 4 

• Διαδικασίες εφαρμογής .  
• Χρησιμοποιούμενα υλικά και πιστοποιητικά καταλληλόλητας . 
• Σύνταξη κατόψεων των χώρων με επισήμανση των δολωματικών σταθμών .  
• Περιγραφή τηρήσεως φακέλου απεντόμωσης – μυοκτονίας.( Οι παραπάνω διαδικασίες θα 
πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την εταιρεία ή τον τεχνικό επιστήμονα που πραγματοποιεί 
την απεντόμωση –μυοκτονία)  

5.Προσωπικό  
• Προσδιορισμός ατόμων που εμπλέκονται στις διαδικασίες παραγωγής γευμάτων στα μαγειρεία 
των δομών.  
• Προσδιορισμός και επιλογή υπευθύνων σε κάθε τμήμα, επιλογή της ομάδας HACCP.  
• Πιστοποιητικά υγείας .  
• Τεκμηρίωση γνώσεων χειρισμού τροφίμων μέσω βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίου 
χειρισμού τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ.  

6.Περιγραφή διεργασιών χειρισμού τροφίμων  
• Αναλυτικές υγειονομικές περιγραφικές εκθέσεις των διεργασιών χειρισμού τροφίμων που 
επιτελούνται, καθώς και σύνταξη των διαγραμμάτων ροής υπογεγραμμένα από επιστήμονα 
σύμφωνα με τις ειδικότητες που ορίζονται στην Υ1 Γγ.Π οι κ.47829/2017  
• Σύνταξη πίνακα συστατικών που περιέχονται.  
• Επισήμανση πιθανών αλλεργιογόνων  
• Τρόπος μεταφοράς και αποφυγή επιμολύνσεων.  

7.Παραλαβή πρώτων υλών και υλικών  
• Περιγραφή προδιαγραφών και απαιτήσεων για τους προμηθευτές και τρόπος αξιολόγησής 
τους.  
• Περιγραφή πρώτων υλών και υλικών που απαιτούνται.  
• Τρόπος παραλαβής, περιγραφή απαιτήσεων μεταφοράς, αποθήκευση, ελέγχων κατά την 
παραλαβή. Έλεγχος προδιαγραφών πρώτων υλών και υλικών.  
• Πιστοποιητικά καταλληλόλητας όπου απαιτούνται.  
• Τρόπος τήρησης και ιχνηλασίας.  
• Συγγραφή ελέγχων για τις πρώτες ύλες.  

8.Εκπαίδευση προσωπικού σε βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και έκδοση 
βεβαίωσης. 
9.συμβουλευτική επι τόπου υποστήριξη σε οποιονδήποτε αιφνίδιο ή μη έλεγχο από τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς. 
 
Δομές Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών εγκατάστασης συστήματος.  

• Α΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • Γ’ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, Ε’ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, Ζ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, Η’  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΣΜΙΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ.   

   Στους δώδεκα Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμού του Δήμου μας σιτίζονται καθημερινά 
περισσότερα από 300 βρέφη – νήπια. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη 
εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP τα μαγειρεία των παιδικών 
σταθμών του ΟΚΠΑ ανήκουν στην παρακάτω κατηγορία:  

   
  Κατηγορία 2  

Επιχειρήσεις τροφίμων στις οποίες ο χειρισμός τροφίμων γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που είναι 
ευρέως γνωστές και συχνά αποτελούν μέρος της συνήθους επαγγελματικής κατάρτισης των 
υπευθύνων στους εν λόγω κλάδους (είτε σε επίπεδο χονδρικής είτε σε επίπεδο λιανικής).  
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Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως εξυπηρετούν μεγαλύτερο μέγεθος πληθυσμού από την 
προηγούμενη κατηγορία.  
α. Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων  
    Στις επιχειρήσεις αυτές η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας αποδεικνύεται με την τήρηση 

των εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή οδηγών ορθής πρακτικής. Σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται εγκεκριμένος οδηγός από την αρμόδια αρχή, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαθιστούν 
και να εφαρμόζουν το δικό τους σύστημα αυτοελέγχου, ενώ ενθαρρύνεται η ανάπτυξη σχετικών 
οδηγών .  

β. Κρίσιμα σημεία ελέγχου – όρια  
   Για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, αυτά καθορίζονται και περιγράφονται από τον 

αντίστοιχο οδηγό ορθής πρακτικής. Επισημαίνεται ότι μπορεί να μην προκύπτουν κρίσιμα σημεία 
ελέγχου, παρά μόνο σημεία ελέγχου τα οποία ικανοποιούνται με την τήρηση γενικών ή ειδικών 
απαιτήσεων υγιεινής της Νομοθεσίας.  

γ. Τήρηση εγγράφων και αρχείων  
    Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, οι οδηγοί υγιεινής παρέχουν την επί μέρους τεκμηρίωση 

για τις διαδικασίες που βασίζονται στο HACCP. Στους οδηγούς αυτούς αναφέρεται σαφώς η ανάγκη 
τήρησης αρχείων και για πόσο χρονικό διάστημα.  

   Ενδεικτικά στην κατηγορία 2 ανήκουν επιχειρήσεις όπως: 
Κρεοπωλεία, Πτηνοπωλεία / Αυγοπωλεία, Ζαχαροπλαστεία, Αρτοποιεία, παρασκευή και πώληση 
σφολιατοειδών, σούπερ μάρκετ, Ιχθυοπωλεία, Αλλαντικά-τυροκομικά (λιανική), Λαϊκές αγορές, 
Ψυκτικές αποθήκες, Εστιατόρια/πιτσαρίες/ταβέρνες, Γρήγορο φαγητό/Ψητοπωλεία, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                       
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                           
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τις διαδικασίες βάσει των 
αρχών HACCP 

 
CPV:79417000-0 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ
ΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

1 
παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, 
προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τις 
διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP 

12 604,84 7.258,08 

 ΣΥΝΟΛΟ   7.258,08 

 ΦΠΑ 24%   1741,92 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   9.000,00 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο της υπηρεσίας 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τις 
διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP (άρθρο 5 και 6 της υπουργικής απόφασης 47829/2017 φεκ2161/τ. Α’) 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠ Κέντρο 
Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (ΚΕ.ΜΕ.Α.)» 

 
Η αρχική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους παραπάνω βρεφονηπιακούς σταθμούς ανέρχεται 

στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και περιέχονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης που συνέταξε η υπηρεσία. 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανωτέρω υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα  με τις διατάξεις 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 3731/08 

 Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»]  

 Το άρθρο 5 και 6 της Υπουργικής Απόφασης 47829/2017 ΦΕΚ 2161/τ. Α’) κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 Το Προεδρικό Διάταγμα 99 (ΦΕΚ 141/28-09-2017) περί καθορισμού προϋποθέσεων αδειοδότησης και 
λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των 
δήμων ή υπηρεσίας των δήμων. 

 Την αριθμ. 152/2020 απόφαση του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής περί έγκρισης του 
προϋπολογισμού του έτους 2021, όπως αυτός ψηφίστηκε με την αριθμ. 455/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής. 
 

 
Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχειά 
Τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης αυτής είναι τα ακόλουθα: 

 
1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της υπηρεσίας 
2. Τεχνικές προδιαγραφές – χαρακτηριστικά 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
Άρθρο 4ο Προθεσμίες αποπεράτωσης των υπηρεσιών 
 

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται έως τις 31/12/2021. 
Οι ανάδοχοι μετά από ειδοποίησή του θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους  
σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 

 
Άρθρο 5ο  Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
1. Δεκτοί γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, με 

ενασχόληση σχετική με τις ανατιθέμενες υπηρεσίες. 
2. Οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (καθαρή αξία) θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό, απόσπασμα του ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τα 

αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη .  
 
3. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο 

οικείο επιμελητήριο βάσει του αντικειμένου εργασιών τους. Σε περίπτωση που βάσει της κείμενης νομοθεσίας 
δεν υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι σε επιμελητήριο, προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση / δήλωση στην 
οποία δηλώνουν ότι ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός 
τους επικουρικά και συμπληρωματικά μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή 
περί έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο κωδικός 
αριθμός δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.). 

 
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων.  

 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του,  

 η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, 

 Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
 
Άρθρο 6ο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις περί προστασίας του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει, ή 
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δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δε σχετίζονται με τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το Νόμο ή από δικαστική 
απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. 
 
Άρθρο 7ο Υποχρέωση Εχεμύθειας 

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε 
ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιονδήποτε στοιχείων, πληροφοριών εγγράφων και οτιδήποτε 
σχετικού με τις υπηρεσίες, τον τρόπο επεξεργασίας, τον εξοπλισμό , τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες (στο εξής ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στις οποίες έχουν 
πρόσβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του 
αντισυμβαλλομένου. Υποχρεούνται να χρησιμοποιούν, τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της 
παρούσας σύμβασης και στο αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων τους καθώς και να 
εξασφαλίζουν ότι οποιοιδήποτε υπάλληλοι ή τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης δεσμεύονται και τηρούν την ως άνω υποχρέωση τήρησης απορρήτου και εχεμύθειας. 
 
Άρθρο 8ο  Τρόπος Πληρωμής 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί συνολικά μετά από την έκδοση από τον ανάδοχο, των 
νόμιμων φορολογικών στοιχείων(σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων), την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος από το λογιστήριο του ΝΠ και την θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία όπως θα 
αποτυπωθεί αναλυτικά στο/στα πρωτόκολλα παραλαβής της επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών. Η τιμή της 
μονάδας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανέναν λόγο και 
σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία της προς παροχή υπηρεσίας, κάθε 
απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του 
εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις. 
  Για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 00.6162.01 «Αμοιβή για την σύνταξη 
τεχνικού φακέλου για την προσαρμογή των Παιδικών Σταθμών στο σύστημα HACCP» Προϋπολογισμού του ΝΠ 
ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής οικονομικού έτους 2021. 
 
 
Άρθρο 9ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
 

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, νόμιμες κρατήσεις και θα πρέπει 
να περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή. Καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει 
εκ μέρους του αναδόχου για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.  

 
 

Κομοτηνή 26-05-2021 
 
 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΝΠΔΔΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου 

Κομοτηνής 
 

 
Νικόλαος Σωτηρακόπουλος 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 

Μαρία Μερέτη 
ΠΕ Διοικητικού 

 


