
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βόλος, 18.11.2013 
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                           Αριθμ.Πρωτ.:141246 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ α) ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και β) ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
(ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, και της 
ΔΕΥΑΜΒ, ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013»      
  
                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 
  
Έχοντας  υπόψη του : 
 
Α)  1. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95. 

2. Τις διατάξεις  της Απόφασης του ΥΠ.  ΕΣ.(11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ). 
3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Π1/3305/2010. 
4. Τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3463/2006 (Δ. Κ. Κ.). 
5. Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 
6. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι δεσμεύσεις πίστωσης ποσών, σε 
   βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. των προϋπολογισμών εξόδων οικονομικού έτους 2013 των αντίστοιχων 
   φορέων.     
7. Τη 73/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 
    διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι αξιολόγησης προσφορών, και συμπληρώθηκε με την αρ. 256/2013 
    όμοιά της, για το έτος 2013.  

   8. Την αρ. 3/11543/26-3-2013 εξαιρετικώς επείγουσα Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «περί  
ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών 
 τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς 
 και των συνδέσμων ΟΤΑ α  ́και β΄ βαθμού», με την οποία δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες σε 
 ζητήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄/18)». 

Β) 1. Την 724/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου για την έγκριση της προμήθειας 
     γάλακτος των δομών Δήμου Βόλου, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και της ΔΕΥΑΜΒ έτους 2013 ποσού 
    48.614,52 ευρώ και τη διενέργεια διαγωνισμού.   

 2. Την με αριθμό  681 /2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκαν οι τεχνικές  
προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού των αναφερομένων προμηθειών. 

    3. Την αρ. 235/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (ν. π. δ. δ.) Δ. Ο. Ε. Π. Α. Π. – ΔΗ. ΠΕ. 
ΘΕ.  του Δήμου Βόλου, με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας φρέσκου γάλακτος έως 
το τέλος του έτους 2013, για τις ανάγκες του στους παιδικούς σταθμούς και ως μέσο προστασίας 
δικαιούχων εργαζομένων του. 

          4. Την με αρ. 406/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης 
αποχέτευσης  (ν. π. ι. δ.) Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Βόλου, με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας 
φρέσκου γάλακτος, ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων της έως το τέλος του έτους 2013.  



    5. Την αρ. 73/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών, και συμπληρώθηκε με την 
αρ.256/2013 όμοιά της. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

                                          
              Ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ α) ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και β) ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΩΣ ΜΕΣΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, και της ΔΕΥΑΜΒ, ΩΣ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013», συνολικού προϋπολογισμού 48.614,52 ευρώ με τον ΦΠΑ, και κριτήριο 
κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας όλων των φορέων, για την προμήθεια φρέσκου 
γάλακτος, σύμφωνα με  τον ακόλουθο πίνακα ανά φορέα και συνολικά : 

  

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ  ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ Φ. Π. Α. ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΦΡΕΣΚΟ 
ΓΑΛΑ 

31.446,90 4.088,10 35.535,00 

2 Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΦΡΕΣΚΟ 
ΓΑΛΑ 

7.750,10 1.007,51 8.757,61 

3 Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Β. ΦΡΕΣΚΟ 
ΓΑΛΑ 

3.824,70 497,21 4.321,91 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  43.021,70 5.592,82 48.614,52 

 
 

Άρθρο 1ο 

 Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Α) Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Βόλου και τα Νομικά του Πρόσωπα (το Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, η Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης Αποχέτευσης η 
ΔΕΥΑΜ Βόλου).  
Β) Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την 
κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ,  των δομών του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ως: 
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών), καθώς επίσης και 
φρέσκου γάλακτος σε συσκευασία ενός λίτρου, για την κάλυψη των αναγκών κάθε φορέα ως μέσο προστασίας 
δικαιούχων εργαζομένων, για τους τρεις παραπάνω φορείς,  με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη, έως το τέλος του έτους 2013. 
Γ) Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία μόνον προσφορά για την προμήθεια της συνολικής 
προκηρυχθείσας ποσότητας. 
 
 
 



Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
         Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
     1. Την 11389/93 Υπουργική απόφαση περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
          ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

2. Τον  Ν.2286/1995  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ » 

3. Την 35130/739/9-8-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ναυτιλίας &Ανάπτυξης περί 
αύξησης και ορισμού σε ευρώ  των χρηματικών ορίων. 

4. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την αριθμ.Π13305/3-11-2010 Απόφαση του Υπ. 
Οικονομικών Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 

5.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 Δ. Κ. Κ. 
6.  Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την   

εφαρμογή του Ν. 3463/2006. 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης». 
8. Τις διατάξεις 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» κι άλλες διατάξεις». 

9. Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/12-12-2012 
τεύχος Α ,́ που κυρώθηκε με τον Νόμο 4111/2013. 

    10. Την Εγκύκλιο αρ. 3/11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «ανάδειξης προμηθευτών-
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ 
και β  ́βαθμού». 

  
Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός προμήθειας 
 Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων 
εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (48.614,52) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.  
 Οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του προϋπολογισμού της 
παραπάνω προμήθειας. Τέτοια προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Η χρηματοδότηση για την προμήθεια αυτή θα γίνει από ιδίους πόρους για τον Δήμο Βόλου και των Νομικών 
Προσώπων του, και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς στο σκέλος των εξόδων των 
προϋπολογισμών έτους 2013 κάθε φορέα, και συγκεκριμένα ως εξής : 
- Για το Δήμο Βόλου : στους Κ.Α. 10-6063.001, 15-6063.001, 20-6063.001, 20-6063.101, 30-6063.001, 35-
6063.001, 45-6063.001, 70-6063.401, 70-6063.701, 70-6063.801, 70-6481.152, και  
70-6481.162 για το φρέσκο γάλα. 
- Για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Βόλου στον Κ. Α. 60 02 000 για το 
φρέσκο γάλα. 
- Για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δ. Ο. Ε. Π. Α. Π. – ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Δήμου Βόλου  στους Κ.Α. 15-
6061.400, 15-6061.200, 50-6061.500 για το φρέσκο γάλα. 
 

Άρθρο 4ο 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου, ( πλατεία Ρήγα Φεραίου ) στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  25/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, κατά την οποία 
λήγει η προθεσμία παραλαβής  των προσφορών,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, 
αφού παρέλθει προθεσμία πέντε (5) ημερών, μετά από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε μια 
ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βόλου, έως την προηγούμενη 
ημέρα διενέργειας αυτού.  



Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, λόγω κωλύματος ή έλλειψη 
απαρτίας της επιτροπής, κι εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας, ή σε 
περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού γι’ άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός 
θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αν και 
τότε δεν καταστεί δυνατή η πραγματοποίησή του, τότε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται 
χωρίς καινούργια δημοσίευση για την εργάσιμη ημέρα, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τριών ημερών, 
στον ίδιο χώρο και ώρα. 

 
Άρθρο 5ο 

Προσφερόμενη τιμή 
Για το φρέσκο γάλα συνολικά η χαμηλότερη τιμή για την συγκεκριμένη ομάδα (κατηγορία φρέσκου γάλακτος) 
για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των φορέων σε ευρώ. 
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα του 
κάθε φορέα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην 
επιτροπή του διαγωνισμού, τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν απ’ αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η 
αξιοπιστία της προσφοράς. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορεί ενδεικτικά να αναφέρονται: 
- στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παραγωγής των προϊόντων, 
- στις τεχνικές λύσεις που επελέγησαν, ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 
την προμήθεια των προϊόντων. 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία μόνον προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 
του φρέσκου γάλακτος. 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του γάλακτος. Γι' 
αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για ολόκληρη την ποσότητα του γάλακτος που αναγράφεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  
Η προσφερθείσα χαμηλότερη τιμή που αφορά το φρέσκο γάλα  παραμένει σταθερή κι αμετάβλητη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης.  

Άρθρο 6ο 

Τρόπος υποβολής προσφορών 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 
μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι την 
παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο. 
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της 
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στην διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες 
που κατατέθηκαν. Αντίθετα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

Άρθρο 7ο 
Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην 
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
(Α) Έλληνες Προμηθευτές 
(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές 



(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
(Δ) Συνεταιρισμοί 
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 8ο 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής  
δικαιολογητικά : 
Α-Β. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί πολίτες 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε επίσημα επικυρωμένο αντίγραφο.  
3. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος 
στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού για το τρέχον έτος, ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) 
το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία αυτή. 
4. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, καθώς 
και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι 
σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από 
το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές 
εκκρεμότητες. 
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα  για : 
 1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για 
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ 
EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 
Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α  ́ 173) και 
τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α  ́305). 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των 
εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που 
θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι 
πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και 



φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε 
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 
3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του. 
4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή 
του. 
Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού 
μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν. 
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και από το οποίο 
να προκύπτει ότι: 
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση 
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναγράφονται παραπάνω, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, όπου θ’ αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με 
την προσφορά, εφόσον έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό και δεν έχει 
λήξει η ισχύς τους. Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή μνεία της προγενέστερης κατάθεσης των 
δικαιολογητικών, ως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Επίσης για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το 
διαγωνισμό τα ακόλουθα: 
9. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ότι: 
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και δέχονται 
ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων ν’ αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς, που 
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου ν’ αξιολογηθούν. 
β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
γ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
δ) Ότι η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των 
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
ε) Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία σύμβασης εκτέλεσης παρόμοιας προμήθειας σε βάρος 
τους, λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. 
στ) Ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν από Δήμο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. 



ζ) Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
στ) Ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 45 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 
10. Υπεύθυνη δήλωση που θ’ αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον 
μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το 
εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης- συσκευασίας, καθώς και ο τόπος 
εγκατάστασής του. 
11. Την υπεύθυνη δήλωση του της παρούσας σχετικά με τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όλα τα έγγραφα θα κατατίθενται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. 
Εάν σε κάποια χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 
έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί ν’ αντικατασταθούν 
από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 
Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται και το 
έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού ή εγγράφου. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα 
πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 
(Γ) Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 1-11. 
2. Συστατική πράξη, καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
(για κάθε μορφής εταιρεία). 
3. Για κάθε μορφής εταιρεία, εφόσον στο διαγωνισμό δεν προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, με το οποίο θα εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο 
παριστάμενο στο διαγωνισμό άτομο. 
4. Ειδικά οι ανώνυμες εταιρείες υποβάλλουν, με ποινή αποκλεισμού και τα δικαιολογητικά του επόμενου 
άρθρου (11). 
(Δ) Συνεταιρισμοί 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας 
διακήρυξης. 
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α), (Β) 
(Ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., για ενώσεις που αποτελούνται από μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και 
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική 
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. 
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.,, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις, που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. 



 
Άρθρο 9ο 

Εγγυήσεις (συμμετοχής - καλής εκτέλεσης) 
Οι παρακάτω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχουν σύμφωνα με το νόμο 
από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Βόλου στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που 
ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση ένωσης 
προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.    
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης από την 
υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θ’ ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (2.430,73) ευρώ. Η εγγυητική επιστολή  συμμετοχής 
θ’ απευθύνεται στον Δήμο Βόλου. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αντίστοιχης  προϋπολογισθείσας δαπάνης 
με τον Φ.Π.Α  για την συνολική ποσότητα του υπό προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το σύνολο των φορέων.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας του 
διαγωνισμού. 
Το ποσοστό αυτό είναι το ήμισυ για προσφορές που υποβάλλονται από Μ.Μ.Ε. ή τις Ενώσεις τους, 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η 
προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου 
μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι η εργασίες που θα εκτελεσθούν από 
τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% 
της τιμής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 
ημέρες, το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού πιστοποιητικό σκοπιμότητας από το 
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.  
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια ή θ’ ανατεθεί η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα : 
1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ). 
4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαίρεσης ή της διζήσεως. 



9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. 
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό 
έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26  παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

Άρθρο 10ο 
Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της 
Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 
μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική. 

 
Άρθρο 11ο 

Προέλευση του φρέσκου γάλακτος 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται ν’ αναφέρουν στην προσφορά τους τη χώρα προέλευσης του φρέσκου γάλακτος 
που προσφέρουν. 
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η παρασκευή κι 
επεξεργασία του φρέσκου γάλακτος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί 
από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η 
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από 
διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα.  
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κι όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την επεξεργασία και 
παρασκευή, και τελικά την τυποποίηση και διάθεση προς κατανάλωση του, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 
από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά 
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής 
αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Παρασκευή, επεξεργασία και τυποποίηση του προσφερόμενου φρέσκου γάλακτος σ’ εργοστάσιο άλλο από 
εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται 
την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 
 
 
 



Άρθρο 12ο 
Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση 
ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, που επιβάλλει η σχετική ελληνική και 
κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη στο 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές 
περιγραφές, μπορεί ν’ απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες. 
 

Άρθρο 13ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο 
αντίγραφα πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
   Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
   Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
   Ο αριθμός της διακήρυξης 
   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
   Τα στοιχεία του συμμετέχοντα 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η 
διακήρυξη, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να 
φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά τοποθετούνται σε ιδιαίτερο φάκελο και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Η οικονομική και η τεχνική προσφορά θ’ αφορά το σύνολο της ποσότητας του φρέσκου γάλακτος αφού οι 
διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν.  
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία προσφορά για την προμήθεια, για τη συνολική 
προκηρυχθείσα ποσότητα του φρέσκου γάλακτος. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 
σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα 
μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής, έκπτωσης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή. 
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δε θα γίνονται αποδεκτές. 
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 
παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του 
Φ.Π.Α.. 



Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν 
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
      Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται απ’ όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από 
κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
      Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρεία ή κοινοπραξία. 
 

Άρθρο 14ο 
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο 
χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου λήξης παράδοσης 
προσφορών να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών, εκτός και αν συνεχίζεται η διαδικασία επίδοσης αυτών, 
η Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια προβαίνει στο άνοιγμα των κατατεθέντων φακέλων κατά σειρά που 
επιδόθηκαν και καταχωρεί (δεν αξιολογεί σ’ αυτή τη φάση τα δικαιολογητικά) στα πρακτικά τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο περιληπτικά αλλά με σαφήνεια. 
Στο κάθε δικαιολογητικό γράφεται ο αύξων αριθμός του φακέλου με την σειρά κατάθεσης και μονογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής. Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την  ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
δεν ανοίγεται, αλλά σημειώνεται σ’ αυτόν ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου και 
μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση των τεχνικών και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς. 
Στη συνέχεια η συνεδρίαση γίνεται μυστική, και η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που 
βρέθηκαν στους φακέλους. Αφού εξετάσει με λεπτομέρεια τα δικαιολογητικά συμμετοχής, για τη διαπίστωση 
της εγκυρότητάς τους και την εξακρίβωση της πληρότητας του υποβληθέντος κάθε φακέλου προσφοράς, 
αποφαίνεται για την αποδοχή των προσφορών ή μη. Στην δεύτερη περίπτωση αιτιολογεί τους λόγους 
απόρριψης της προσφοράς. Κατόπιν προσκαλεί στην αίθουσα όσους κατέθεσαν προσφορά, κι ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες. Στους αποκλεισθέντες προμηθευτές αιτιολογείται ο λόγος αποκλεισμού τους κι επιστρέφονται 
αμέσως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ως και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένος, όπως 
κατατέθηκε. Η Επιτροπή μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να μη αποφασίσει αμέσως την ίδια ημέρα σ’ αυτή 
τη συνεδρίαση, για την οριστική απόφασή της ως προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και να το 
ανακοινώσει σε επόμενη συνεδρίασή της, αφού προηγουμένως θα έχει ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους να 
προσέλθουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν με απόδειξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η διαδικασία του 
διαγωνισμού κατόπιν.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια κι εξετάζει τις προσφορές που εγκρίθηκαν, αν πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη φάση του διαγωνισμού. Στους 
αποκλεισθέντες σ’ αυτή τη φάση προμηθευτές επιστρέφονται αμέσως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, της 
τεχνικής προσφοράς, ως και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένος όπως κατατέθηκε. Η 
Επιτροπή μπορεί αν το κρίνει απαραίτητο να μη αποφασίσει αμέσως την ίδια ημέρα σ’ αυτή τη συνεδρίαση, 
για την οριστική απόφασή της ως προς τους συμμετέχοντες στη συνέχεια του διαγωνισμού, λόγω απόκλισης 
μεταξύ τεχνικής προσφοράς ενδιαφερόμενου και τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, και να το 
ανακοινώσει σε επόμενη συνεδρίασή της, γιατί πιθανώς να απαιτηθεί περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων, 



αφού προηγουμένως θα έχει ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες 
πριν με απόδειξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού κατόπιν.  
19.06. Εφόσον όμως η Επιτροπή αποφασίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού, συνεδριάζει δημόσια κι ανοίγει 
τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, αριθμεί και μονογράφει τις οικονομικές προσφορές κι 
ανακοινώνει μεγαλόφωνα το περιεχόμενο αυτών. Η επιτροπή οφείλει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει τους 
συμμετέχοντες προμηθευτές σ’ αυτή τη διαδικασία, δυο (2) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα από το άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών για την ακριβή ημέρα και ώρα του ανοίγματος, όταν αυτό δεν γίνει την ίδια 
ημέρα σε συνέχεια των προηγούμενων σταδίων του διαγωνισμού. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσει και 
υπογράφει το πρακτικό ή τα πρακτικά ανάλογα με την εξέλιξη του διαγωνισμού, και με διαβιβαστικό της, 
προτείνοντας, και γνωμοδοτώντας για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις (υποβάλλεται κι αυτή συνημμένα), το 
αποστέλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρακτικού ή πρακτικών, και την κατακύρωση του αποτελέσματος.  
Οποιαδήποτε πληροφόρηση ή πρόσκληση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και με τηλεομοιοτυπία, ώστε 
αυτό ν’ αποδεικνύεται. 
Προσφορές που δεν είναι συνταγμένες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι υπογεγραμμένες από 
το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που καταθέτει την προσφορά αποκλείονται 
από τον διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις κατάθεσης προσφοράς από εταιρεία, πρέπει η προσφορά κι όλα τα 
σχετικά έγγραφα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας πάνω σ’ αυτά,  διαφορετικά αποκλείονται από τον 
διαγωνισμό. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της 
διακήρυξης, απορρίπτονται. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων 
στο διαγωνισμό καθώς των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
Άρθρο 15ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό τριάντα (30) ημερών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, 
κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί ο μειοδότης για 
τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 
 
                                                                      Άρθρο 16ο 

Ενστάσεις- Προσφυγές 
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του διαγωνισμού ή κατά της 
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Οι ενστάσεις κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν ή κατά της κατακύρωσης κοινοποιούνται σ’ αυτόν 
κατά του οποίου στρέφονται, μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή τους. 
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η οικονομική επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισμού. 
Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή 
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. 
Οι ενστάσεις του άρθρου αυτού μπορούν να υποβληθούν μόνο κατά των μη εκτελεστών πράξεων της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως είναι τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. Η διακήρυξη, η πράξη 
κατακύρωσης και οι λοιπές εκτελεστές πράξεις της οικονομικής επιτροπής μπορούν να προσβληθούν με την 



προσφυγή της επόμενης παραγράφου. Προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας δεν μπορεί ν’ ασκηθεί κατά των πράξεων της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Κατά της διακήρυξης και της πράξης κατακύρωσης καθώς και κατά των λοιπών εκτελεστών πράξεων που 
εκδίδονται στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, μπορεί ν’ ασκηθεί ενώπιον της οικονομικής επιτροπής 
η προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης. Για την άσκηση και την 
εκδίκαση της προσφυγής εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3886/2010. 
 

Άρθρο 17ο 
Αξιολόγηση προσφορών 

 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 
καθοριζόμενους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του φρέσκου γάλακτος όλων των φορέων. 
Τα παρακάτω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών : 
α) Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιμή.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή συνολικά για το φρέσκο γάλα όλων των φορέων η 
επιτροπή του διαγωνισμού διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που είχαν ισότιμες προσφορές, παρουσία αυτών. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου  για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας. Η 
απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 
 

Άρθρο 18ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αφού ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος κι εγκριθεί το 
σχέδιο της σύμβασης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 
α) Το είδος. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιμή. 
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. 
ε) Την απόφαση της κατακύρωσης, με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των 
όρων αυτών. 
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 
ζ)  Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης: 



Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στη περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών 
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον, η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων 
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 
Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση, αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον 
αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα 
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 
Εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η επιχείρηση στην οποία έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να 
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της καταδικαστική 
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν 3310/2005, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 
3414/2005. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από ειδικά 
εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών, όπως προκύπτει από 
επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 3414/2005 και της 
κοινής υπουργικής απόφασης 20977/2007. 
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 19ο 
Διάρκεια σύμβασης 

Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της έως το τέλος του έτους 2013.  
 

Άρθρο 20ο 
Συμβάσεις 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
Ο μειοδότης υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο Βόλου και έκαστο Νομικό Πρόσωπό του για το 
τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
  α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 
  β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
  γ) Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 
  δ) Την τιμή που έχει προσφερθεί  
  ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του προϊόντος . 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. 
  ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
  η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
  θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
   ι) Τον τρόπο πληρωμής. 
 ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 



 ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
 ιγ) Την παραλαβή αυτών. 
Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 
που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την 
κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα 
παραπάνω στοιχεία. 
σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού είδους, 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 21ο 
Χρόνος- τόπος- τρόπος παράδοσης 

Ο προμηθευτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 
χρονικό διάστημα μίας (1) ημέρας, να εφοδιάσει τους αντίστοιχους χώρους των φορέων, με την παραγγελθείσα 
ποσότητα του φρέσκου γάλακτος, όσον αφορά τις δομές των φορέων, και σε καθημερινή βάση τις ποσότητες 
που προορίζονται ως μέσο ατομικής προστασίας δικαιούχων εργαζομένων, και για τυχόν μεταβολές 
(αυξομείωση στα λίτρα) θα ειδοποιείται εγκαίρως από την αρμόδια υπηρεσία κάθε φορέα. 
Η παράδοση των ποσοτήτων του φρέσκου γάλακτος, όσον αφορά τις δομές των φορέων θα γίνεται περιοδικά, 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των ανωτέρω φορέων και κατόπιν έγγραφης εντολής από τις επιμέρους 
αρμόδιες υπηρεσίες. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη παράβαση των όρων της παρούσας.  
Το φρέσκο γάλα που προορίζεται για τους δικαιούχους εργαζόμενους, ως μέσο ατομικής προστασίας των, θα 
παραδίδεται καθημερινά, θα γίνεται ο εφοδιασμός στα συγκεκριμένα σημεία, όπου θα εγκαταστήσει τα ψυγεία 
ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων κάθε φορέα.(ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΔΕΥΑΜΒ & 
ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ), όπως στα αμαξοστάσια Βόλου & Ν. Ιωνίας, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου, στο 
κτίριο «ΣΠΙΡΕΡ», στα κτίρια των Δημοτικών Ενοτήτων, που ήταν δημαρχεία πριν την συνένωση αυτών με τον 
Δήμο Βόλου, δηλαδή Αγριάς, Ν. Αγχιάλου, Αισωνίας, Αρτέμιδος, Πορταριάς, Ιωλκού, Ν. Ιωνίας, όσον αφορά 
τον Δήμο Βόλου. Στα κτίρια της ΔΕΥΑΜΒ με τις υποδείξεις της, όσον αφορά τους δικούς της δικαιούχους 
εργαζόμενους. Ενώ στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ στα κτίρια των παιδικών σταθμών και σε κτίρια κύριας 
συγκέντρωσης εργαζομένων, με τις υποδείξεις της, όχι πέραν των δύο για τα τελευταία. 
 
 

Άρθρο 22ο 
Παραλαβή προϊόντων 

Η παραλαβή του φρέσκου γάλακτος θα εκτελείται με την έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος (εις διπλούν) 
υπογεγραμμένου από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
προμηθευτή, το είδος, η ποσότητα και η ημερομηνία. Το ένα υπηρεσιακό σημείωμα θα παραμένει στον 
προμηθευτή, ενώ το δεύτερο αντίγραφο κρατείται στα αρχεία της υπηρεσίας, προκειμένου να ελέγχεται η 
ποσότητα, το είδος και η δαπάνη που προκύπτει. 
Κατά την παράδοση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο Τιμολόγιο -Δελτίο 
αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα του είδους  
Τα παραστατικά θα περιέρχονται στην υπηρεσία καθημερινά με ευθύνη του αναδόχου. 
Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 
του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, όσον αφορά τον Δήμο 



Βόλου, και με αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του, όσον αφορά 
τα αναφερόμενα νομικά πρόσωπά του στην παρούσα διακήρυξη. 
28.02. Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο, 
προκειμένου να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με 
αυτήν των Ελληνικών και Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων. Η ποιότητα του φρέσκου γάλακτος θα πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του ΕΦΕΤ. 
 

Άρθρο 23ο 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε την συμβατική 
προμήθεια, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α». 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 

Άρθρο 24ο 
Εγγυήσεις ποιότητας 

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι το προσφερόμενο φρέσκο γάλα είναι αρίστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων  και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις, αλλοιώσεις, κ.λ.π. κι ότι είναι 
κατάλληλο από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία το προορίζει ο Δήμος Βόλου και τα Νομικά του 
Πρόσωπα. 
Ο κάθε φορέας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θ’ ασκήσει, όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από 
αίτηση του κάθε φορέα, κάθε ποσότητα υγρού καυσίμου ή λιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι πως το μέγιστο ποσοστό φρέσκου γάλακτος που πρέπει ν’ αντικατασταθεί, δεν θα υπερβαίνει το 5% της 
αναληφθείσης προμήθειας. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ποσοτήτων φρέσκου γάλακτος κι αποστολής στον 
φορέα των νέων, σ’ αντικατάσταση των ακατάλληλων προϊόντων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Εφόσον από τη κατανάλωση του ακατάλληλου φρέσκου γάλακτος, προέκυψε πρόβλημα υγείας στους 
ανθρώπους που το κατανάλωσαν του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων, ο προμηθευτής 
υποχρεούνται ν’ αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο 
προϊόν. 
Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του 
κάθε Νομικού Προσώπου, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση 
προς τον δήμο ή το νομικό πρόσωπο, για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το 
πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου φρέσκου γάλακτος κηρύσσεται 
έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 



Άρθρο 25ο 
Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά –Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας των ποσοτήτων φρέσκου γάλακτος, θα γίνεται μ’ εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως 
μετά την παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σ’ όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από τον κάθε φορέα εξήντα (60) ημέρες μετά την 
υποβολή του τιμολογίου πώλησης απ’ αυτόν, τότε ο συγκεκριμένος φορέας καθίσταται υπερήμερος κι οφείλει 
τόκους, χωρίς ν’ απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 166/2003 
(ΦΕΚ 138/Α). Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Άρθρο 26ο 
Λήψη πληροφοριών 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, 
της Δ/νσης Οικονομικών, του Δήμου Βόλου, Δ/νση: πλατεία Ρήγα Φεραίου, αρ. 1, Τ. Κ. 38001, αρμόδιος 
υπάλληλος : Γ. Γεωργάκος, τηλ. 241350106, Fax. 2421097610,  
e-mail: ggeorgakos@volos-city.gr 
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω υπηρεσία. Επίσης πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των 
παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο 
www.dimosvolos.gr  
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται αυθημερόν, εφόσον παραληφθεί το αίτημα ως 
την 11 π. μ. Αν όμως το αίτημα περιέλθει στην υπηρεσία μετά την ώρα αυτή, τότε παρέχονται οι πληροφορίες 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα και πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται, αυθημερόν εφόσον παραληφθεί το αίτημα 
ως την 11 π. μ.  Αν όμως το αίτημα περιέλθει στην υπηρεσία μετά την ώρα αυτή, τότε παρέχονται οι 
πληροφορίες την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήψη της σχετικής αίτησης. 
 

Άρθρο 27ο 
Δημοσίευση-Τοιχοκόλληση 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα.  
Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου, με πρακτικό 
τοιχοκόλλησης, θ’ αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο, και στον Εμπορικό Σύλλογο. 
Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr, όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση 
σ’ αυτά. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, των δημοσιεύσεων που 
προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και τον Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, 
πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 28ο 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95 
και της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
 
 
 

   Ο Δήμαρχος Βόλου 
 
 
 
 
 
Πάνος Τρ. Σκοτινιώτης 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
      
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ α) ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  
ΚΑΙ  ΤΟΥ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΚΑΙ β) 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΩΣ ΜΕΣΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, 
ΤΟΥ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2013 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ            
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.614,52€ με τον Φ. Π. Α. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια α) «φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη αναγκών 
των δομών του Δήμου Βόλου (Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων 
γυναικών) και του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ (Παιδικοί Σταθμοί) και  β) «φρέσκου γάλακτος ως μέσο ατομικής 
προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ,  του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και της 
ΔΕΥΑΜΒ» για το έτος 2013. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 
 

 Την με αριθμό 11389/1993 (ΦΕΚ 185 τ. Β /́23-3-1993 )απόφαση του Υπ. Εσωτερικών  «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

 Τον Ν. 2286/ΦΕΚ 19 τ. Α /́1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

 Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 158 & 209 Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α )́ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

 Την αρ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 17891/Β /́12-11-2010) απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «περί  αυξήσεως  και  ορισμού  των  χρηματικών  ορίων». 

 Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό 
και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Την αρ. 16820/10 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & του 
Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις αρ. 23779/10, 1500/11 και 7546/11 του υφυπουργού 
ΥΠΕΣΑΗΔ. 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006, τ. Β΄) «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 

 Την με αριθμό Π.Κ.: 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και ιδίως το 14ο 
άρθρο της. 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ 36586/10-7-2006 ( Φ.Ε.Κ. 1323/Β /́30-7-2007) «Τροποποίηση της 
αρ. 53361/2-10-06 Κοινής Υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας  
σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β /́28-5-08) «Τροποποίηση της αρ. 
53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 



 Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών 
κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και 
προϊόντων με βάση το γάλα. 

 Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, 
θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα. 

 Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την 
παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα». 

 
 Η σύνταξή της βασίζεται : α) στην αρ. 235/2013 Απόφαση του Δ. Σ. του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για 

έγκριση της προμήθειας κι ενδεικτικού προϋ/σμού για παροχή γάλακτος προσωπικού (ως μέσου ατομικής 
προστασίας) και γάλακτος για τους Παιδικούς Σταθμούς, για την προώθηση των στοιχείων και τη διενέργεια 
ενιαίου διαγωνισμού με τον Δήμο Βόλου, β) στην αρ. 406/2013 Απόφαση του Δ. Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για 
αποστολή αιτήματος στο Δήμο Βόλου  και έγκριση δαπάνης της προμήθειας γάλακτος προσωπικού, ως μέσου  
προστασίας για το έτος 2013, γ) Στην μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών, του Δήμου 
Βόλου, με την σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών, 
του Δήμου Βόλου, επικαιροποιώντας τις καταστάσεις  προσωπικού, οι οποίες είχαν σταλεί με το από 
31/01/2013 έγγραφο της  ίδιας υπηρεσίας, και στον προγραμματισμό προσλήψεων εργατοτεχνικού 
προσωπικού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, μ’ έναρξη από 26-8-2013 & 10-9-2013 στις 
Δ/νσεις Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Κοιμητηρίων, Πρασίνου, και Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, καθώς 
και στην μελέτη που συνέταξε το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 
Προγραμματισμού του Δήμου Βόλου, για την κάλυψη των αναγκών σε φρέσκο γάλα της  Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και του Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. 

 Από την προσμέτρηση που έγινε με βάση τα παραπάνω, οι συνολικοί δικαιούχοι του προσωπικού  του 
Δήμου Βόλου, ανέρχονται στους 492, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ  ανέρχονται στους 63, και της ΔΕΥΑΜΒ 
ανέρχονται στους 61 ,οι οποίοι διακρίνονται ανάλογα με τις ειδικότητές τους, ως οι επισυναπτόμενοι πίνακες 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  ́. 

Σημειώνεται εδώ ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει την ποσότητα του προς προμήθεια 
προϊόντος, όταν αυτό είναι αναγκαίο, και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια όπως θα 
τροποποιείται, δηλαδή αν μεταβληθεί ο αριθμός των εργαζομένων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες του προς προμήθεια προϊόντος, οι οποίες θα αναφέρονται στην 
σύμβαση του Δήμου και των νομικών προσώπων του, με τον προμηθευτή της παρούσας προμήθειας, θα 
καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του αυτών των συγκεκριμένων 
φορέων, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύμφωνα και με τη σχετική κρίση της ιατρού εργασίας του 
Δήμου, και των αντίστοιχων για τα νομικά πρόσωπά του. Σύμφωνα με την Κ. Υ. Α. 53361/2-10-2006, κάθε 
εργαζόμενος στον οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας, δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε 
ημερήσια βάση. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο 
αντιστοιχούν σε τριμηνιαία βάση 1 λίτρο / ημέρα Χ 22 εργάσιμες ημέρες / μήνα = εξήντα έξι (66) λίτρα 
φρέσκο γάλα.  

Η ενδεικτική τιμή μονάδας για ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα, κατόπιν έρευνας αγοράς στο ελεύθερο 
εμπόριο, καθορίστηκε σε 1,07 ευρώ με τον ΦΠΑ 13%. Σημειώνεται εδώ ότι η τιμή αυτή είναι ίδια τόσο για το 
πλήρες σε λιπαρά γάλα (περιεκτικότητας σε λιπαρά 3,5 %), όσο και για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά (1,5 %), καθώς από την έρευνα αγοράς διαπιστώθηκε ότι κάθε εταιρεία διαθέτει τόσο το πλήρες σε 
λιπαρά γάλα της σε συσκευασία ενός (1) λίτρου όσο και το αντίστοιχο γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 
στην ίδια τιμή μονάδας. 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 στο σκέλος των εξόδων υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση 
συνολικού ύψους:   



α) για τον Δήμο Βόλου ποσό 35.535,00€ και θα βαρύνει τους Κ. Α. 10-6063.001, 15-6063.001, 20-6063.001, 
20-6063.101, 30-6063.001, 35-6063.001, 45-6063.001, 70-6063.401, 70-6063.701, 70-6063.801, 70-6481.152, 
70-6481.162. 
β) για το Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ 8.757,61€ και θα βαρύνει τους Κ. Α 
15-6061.400, 15-6061.200, 15-6061.500, 15-6481.200 
γ) για τη ΔΕΥΑΜΒ  4.321,91 € και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 60 02 000 

  
 

 
   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βόλος 10/ 10/2013  Βόλος 10/10 / 2013 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ   
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ α) ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ 
2013 ΚΑΙ β) ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΤΟΥ 
ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2013 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ            
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.614,52€ με το Φ. Π. Α. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 
Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια α) «φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη 

αναγκών των δομών του Δήμου Βόλου (Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Ξενώνας φιλοξενίας 
κακοποιημένων γυναικών) και του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ (Παιδικοί Σταθμοί) και  β) «φρέσκου γάλακτος ως 
μέσο ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ,  του ΔΟΕΠΑΠ-
ΔΗΠΕΘΕ και της ΔΕΥΑΜΒ» για το έτος 2013. 

 Το προς προμήθεια φρέσκο γάλα θα παραδίδεται σε ημερήσια βάση σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου. 
Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις 
προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια 



που θα λειτουργούν νόμιμα και θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού 
ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, 
με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα του προσφερόμενου γάλακτος, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. Η ετικέτα του προσφερόμενου γάλακτος θα επισυνάπτεται στην προσφορά, την 
οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές.  
Ορισμός 
Το φρέσκο γάλα αγελάδας θα πρέπει να είναι πλήρες με 3,5% λιπαρά ή ημιαποβουτυρωμένο με 1,5% λιπαρά - 
ανάλογα με την δήλωση του εργαζομένου -, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, πλούσιο σε διαθρεπτικά 
στοιχεία, όπως ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π. και προέλευσης 100% 
Ελληνικό. 
Το γάλα θα είναι οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας, που διατίθεται στο λιανικό εμπόριο, ενώ οι 
συνθήκες, οι όροι παραγωγής κι εμπορίας του θα είναι σύμφωνες με τον κώδικα τροφίμων και ποτών (ΦΕΚ 
788/87 ΤΕΥΧΟΣ Β), όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 80. 
Επίσης θα πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι οι σχετικοί με τα φυσικοχημικά και 
μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές και υγιεινό προς πόση και χωρίς κανένα 
ελάττωμα. 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 

ΠΛΗΡΕΣ 3,5 % ΛΙΠΑΡΑ 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 

ΕΛΑΦΡΥ 1,5 % ΛΙΠΑΡΑ 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ 100 ML ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ≥63 kcal ≥41 kcal 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ≥3,2 g ≥3,2 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ  ≥4,7 g ≥4,7 g 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ≥118 mg ≥118 mg 

ΦΩΣΦΟΡΟ ≥90 mg ≥90 mg 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ A,C,D,E,B1,B2,B6,B12 A,C,D,E,B1,B2,B6,B12 

 
Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος θα είναι τέσσερεις (4) ημέρες μετά την ημερομηνία παστερίωσης του, στις 
συνήθεις συνθήκες συντήρησης (4oC – 6oC), και η ημερομηνία παράδοσης του θα είναι μια (1) ημέρα το πολύ 
μετά την ημερομηνία παστερίωσής του.  
Πρώτες ύλες – επεξεργασία πρώτης ύλης 
Το προϊόν πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ιδιαίτερα δε των 
άρθρων 79 κι 80, καθώς και του Π.Δ. 56/95, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 119/97 και 79/07 «περί 
συμμόρφωσης με τις Κοινοτικές Οδηγίες για την παραγωγή και εμπορία γάλακτος καθώς και τους νέους 
Κοινοτικούς Κανονισμούς 852/2004, 853/2004 και 854/2004». Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά 
πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειράς ISO, πιστοποιητικά ποιότητας κι ελέγχου του HACCP ή 
και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. 
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
Το προς προμήθεια γάλα πρέπει να έχει λευκό ή υπόλευκο χρώμα, ευχάριστη οσμή και τη χαρακτηριστική 
γεύση, υφή και δομή του φρέσκου γάλακτος. 
Γενετικά τροποποιημένο γάλα 
Το προς προμήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του εργοστασίου 
παρασκευής του, ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες 
παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό, και τέλος για την παραγωγή του προϊόντος δεν 



χρησιμοποιήθηκαν γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (GMOs). Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται 
στο στέλεχος της τεχνικής προσφοράς. 
 
Συσκευασία-αποθήκευση προμηθευόμενου γάλακτος και λοιπές διατάξεις 
 
 Α). Στην περίπτωση τροφοδοσίας του προϊόντος απευθείας με ψυγεία.  
1. Το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε συσκευασίες εγκεκριμένες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
2. Η συσκευασία δεν θα πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 
3. Η συσκευασία του γάλακτος θα είναι του ενός (1) λίτρου (lt). 
4. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενδείξεις. Θα 
περιλαμβάνει πινακίδα με τα διαθρεπτικά στοιχεία του γάλακτος και επάνω στη συσκευασία θα αναγράφονται:  
α. Το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας  
β. Ημερομηνία παστερίωσης – ανάλωσης  
γ. Οι κωδικοί και τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα).  
Η παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια με χειρολαβές και εσωτερικά χωρίσματα. 
5. Ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος 
(φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.), κι επίσης υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σημεία που θα γίνεται η παράδοση, 
για την φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του 
προϊόντος στα ψυγεία αυτά. 
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων αυτών. Οι δαπάνες 
λειτουργίας βαρύνουν τον Δήμο Βόλου, το ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και τη ΔΕΥΑΜΒ. 
7. Ο προμηθευτής επίσης αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο που έχει 
βλάβη με άλλο ψυγείο. Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 
8. Το προϊόν συντηρούμενο στην προβλεπόμενη θερμοκρασία ψύξης για διάρκεια από την ημερομηνία 
παρασκευής του έως την ημερομηνία λήξεώς του δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή 
συσκευασίας οι οποίες οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές διεργασίες. 
9. Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή. 
      
Εργαστηριακές εξετάσεις 
Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή να 
διενεργηθούν μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι μικροβιολογικοί 
παράγοντες και η χημική σύσταση του υπό προμήθεια γάλακτος είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Παρακολούθηση παρασκευής 
Ο Δήμος μπορεί να παρακολουθεί την όλη επεξεργασία, με επιτροπή από ειδικούς στον τόπο παρασκευής. Η 
δαπάνη για τη μετάβαση και παρακολούθηση της όλης επεξεργασίας παρασκευής βαρύνει τον υποψήφιο 
προμηθευτή. 
Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος 
Το τελικό προϊόν θα πρέπει να έχει θερμανθεί και αποστειρωθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες των οποίων 
το σύστημα κλεισίματος πρέπει να παραμένει  

άθικτο. 

       Στις προσφορές θα πρέπει να δοθούν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων, όπως 
συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας, 
τρόπος μεταφοράς, φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά, 



πιστοποιητικά σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λ.π.  

 
   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βόλος 10/10 /2013  Βόλος 10/ 10 /2013 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

   
   
   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
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Προς : 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
ΘΕΜΑ : Παροχή γάλακτος σε υπαλλήλους 
Σχετ. :   Το αριθ. 120470/ΓΠ28312/2-11-2012 έγγραφό σας 
 
 Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού εγγράφου σας και μετά τον έλεγχο του πίνακα των υπαλλήλων του 
Δήμου μας , οι οποίοι φέρεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση γάλακτος, σημειώνουμε, όπως 
φαίνεται πιο κάτω, μεταβολές που αφορούν την τοποθέτηση του προσωπικού στις οργανικές μονάδες του 
ΟΕΥ, καθώς και τις προσλήψεις και αποχωρήσεις υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. 
             Οι παρακάτω καταστάσεις επικαιροποιήθηκαν, δηλαδή διαγράφτηκαν όσοι δεν είναι πλέον 
εργαζόμενοι στον Δήμο Βόλου για διαφόρους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις, διαθεσιμότητες, 
κ.λ.π., ενώ προστέθηκαν οι νέοι εργαζόμενοι για διαφόρους λόγους (πρόσληψη με σύμβαση ορ. χρ. 8 
μηνών, μετατάξεις, κ.λ.π.). 
                Στους δικαιούχους εργαζόμενους φρέσκου γάλακτος, ως μέσο ατομικής προστασίας, δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι περισσότεροι εργαζόμενοι του Δήμου Βόλου, επειδή δεν δικαιούνται αυτή την 
παροχή σύμφωνα με όσα ορίζονται αρ. 53361/2006 Κ,Υ,Α, (ΦΕΚ 1503/τ. Β΄/11-10-2006), όπως 
Διοικητικοί Υπάλληλοι, Οικονομικοί, Κλητήρες, Πολεοδόμοι, Επιβλέποντες μηχανικοί (ασχέτως αν τους 
παρέχονται καπέλα και προστατευτικά γυαλιά ηλίου), κ.λ.π. 
               Επίσης στην παρούσα μελέτη δεν συμπεριλαμβάνονται δικαιούχοι εργαζόμενοι αυτής της 
συγκεκριμένης παροχής, για τα’ άλλα τρία νομικά πρόσωπα του Δήμου Βόλου, όπως : για τις δύο 
Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού στερούνται εργατοτεχνικού 
προσωπικού παντελώς, για δε την κοινωφελή επιχείρηση με τον τίτλο Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., ως Ν.Π.Ι.Δ., 
επειδή δεν υπηρετούν εργαζόμενοι με τις ειδικότητες, των οποίων προβλέπεται η χορήγηση φρέσκου 
γάλακτος.   
 
α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 
    
1 Γώγου Μαρία ΥΕ Καθαριστριών 
2 Ζηκοπούλου Άννα ΥΕ Καθαριστριών 
3 Θεοδώρου Βασιλική  ΥΕ Καθαριστριών 
4 Μπαρτζώκα Θωμαϊ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 



5 Τσομπανοπούλου Μαρία ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
6 Αδαμαρέτσου Παρασκευή  Καθαριστριών ΥΕ (ΙΔΑΧ) 

7 Ευθυμίου Ελένη  Καθαριστριών ΥΕ (ΙΔΑΧ ) 
8 Καπέλλου Αικατερίνη  Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ (ΙΔΑΧ)  
9 Μετσοβίτη Μαρία  Καθαρστριών ΥΕ (ΙΔΑΧ)  
10 Τσιάτσιου Παρασκευή  Καθαριστριών ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
11 Φολίνα Βασιλική  Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
12 Φωκίδου Ειρήνη  Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
13 Χαρίτου Κυριακή  Καθαριστριών ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
14 Λεονταρά Λευκοθέα  Καθαριστριών ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
15 Ροδίτου Παρασκευή  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας  
16 Καστανάρα Όλγα ΥΕ Καθαριστριών (διορισμός 21/12/2012) 
 
β) Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
    
1 Μπολτσής Κων/νος, ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
 
γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 
     
1 Γκριναφίδης Ανέστης ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 
2 Ζαβός Γεώργιος ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων 
3 Λιόλιος Χρήστος  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
4 Λουκιπούδης Αλέξανδρος ΤΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών 
5 Μαγαλιός Αντώνης  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
6 Μισκής Γεώργιος  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 
7 Πασιάς Ιωάννης  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
8 Ποπ Ιωσήφ  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 
9 Ρομφαίας Στάμος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
10 Σταυρόπουλος Κων/νος  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
11 Φουστάνας Νικόλαος  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 
12 Ανδριώτης Παναγιώτης Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
13 Μασούρας Μιλτιάδης  Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
14 Πετούσης Δημήτριος Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
15 Πέτσης Δημήτριος Τεχνίτης Υδραυλικός Υδροαμμοβολής ΔΕ 

(ΙΔΑΧ) 
16 Σπανός Απόστολος Ηλεκτρολόγος ΤΕ (ΙΔΑΧ)  
17 Στούκας Νικόλαος του Ευαγγ. Οδηγός Γερανοφόρου ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
18 Χαρίτος Δημήτριος Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
19 Αρβανιτάκης Νικόλαος Εργατών ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
20 Βασιλείου Αναγνώστης Τεχνιτών Μαρμαροτεχνιτών Πλακόστρωτης ΔΕ 

(ΙΔΑΧ) 
21 Γεωργίου Αθανάσιος Εργατών ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
22 Δαγκλής Ιωάννης Εργατών ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
23 Ευσταθίου Κλέαρχος Τεχνίτης Οικοδόμος (Μονωτικών –Κατασκευών-

Σουβατζής)ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
24 Καμινάρης Ιωάννης Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
25 Κανδήλας Γεώργιος Οδηγός Αυτοκινήτων ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
26 Κανέτσος Νικόλαος Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής ΔΕ (ΙΔΑΧ) 



27 Μήτσιου Στυλιανή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (ΙΔΑΧ) 
28 Μουλτανάρης Μιχαήλ Τεχνίτης Αλουμινοσιδεράς ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
29 Μπούργος Κωνσταντίνος Οδηγός Αυτοκινήτων ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
30 Νίκου Αντώνιος Εργατών ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
31 Νίκου Δημήτριος Τεχνίτης Οικοδόμος (Ελαιοχρωματιστής)ΔΕ 

(ΙΔΑΧ) 
32 Στούκας Νικόλαος του Σωτ. Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
33 Συνοδινός Άγγελος Οδηγός Αυτοκινήτων ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
34 Τζουρβατζής Απόστολος Τεχνίτης Πλακόστρωτης ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
35 Τσόμπρας Γεώργιος Τεχνίτης Πλακοστρώσεων και Ξυλότυπων  ΔΕ 

(ΙΔΑΧ) 
 
Υπάλληλοι που υπηρετούν στα Τμήματα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Φωτεινής Σηματοδότησης 
της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με προσωρινή πρόσληψη μετά την 1/320Μ/2009 προκήρυξη του 
Δήμου Βόλου 
 
1 Μπόλης Δημήτριος ΔΕ30 τεχνικών (ηλεκτροτεχνιτών) 
2 Κλειδωνάρης Απόστολος ΔΕ30 τεχνικών (ηλεκτροτεχνιτών) 
3 Παπαδόπουλος Γεώργιος ΔΕ30 τεχνικών (ηλεκτροτεχνιτών) 
 
δ) Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης:  
 
1 Αγγλογάλλος Γεράσιμος  ΔΕ Τεχν. Ηλεκτρολόγος Παρκομέτρων 
2 Βουζούκας Δημήτριος  ΔΕ Τεχν. Ηλεκτρολόγος Παρκομέτρων 
3 Γιαννακός Γεώργιος  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
4 Ευθυμίου Αθανάσιος  ΔΕ 30 Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής 
5 Μπορτσέλης Φώτης  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
6 Τριανταφύλλου Νικόλαος  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
7 Κουφός Ηλίας Εργάτης ΥΕ (ΙΔΑΧ) 

  
ε) Διεύθυνση Καθαριότητας: 
    
1 Αβδελάς Ευάγγελος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
2 Αυγερινός Απόστολος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
3 Βαγιόπουλος Δημήτρης  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
4 Βουτίδης Γεώργιος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
5 Γερμάνης Νικόλαος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
6 Γεωργούδης Αντώνιος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
7 Γιάννος Ιωάννης  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
8 Γκίκας Ευστάθιος  ΔΕ 26 Μηχ/τών Αυτοκινήτων 
9 Δαβιτίδου Κυριακή ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 

10 Δεμίρης Θεοχάρης  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
11 Δημητρακή Μαρία  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
12 Δραγατογιάννης Ορέστης ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων 
13 Ζαντιώτης Χρήστος   ΔΕ 27 Ηλεκτ/τών Αυτοκινήτων 
14 Ζωγράφου Θεοδώρα  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
15 Θανόπουλος Νικόλαος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
16 Καραγιάννης Θωμάς  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
17 Καραγιάννης Κων/νος  ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων 



18 Καρατσίκου Νικολέτα  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
19 Κολέτσος Σταμάτιος  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
20 Κουρούπης Αντώνιος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
21 Κουτσερή Μαρία ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
22 Κωσταράς Σπυρίδων  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
23 Λάκης Λάμπρος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
24 Λύτρας Γεώργιος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
25 Μακούχα Μαρία ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
26 Μανθογιάννης Θωμάς ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
27 Μαουσίδης Ιωάννης ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
28 Μασούρα Μαρία  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
29 Μαυροβουνιώτης Κων/νος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
30 Μπάμπαλης Ιωάννης  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
31 Μπέχλη Λαμπρινή  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
32 Νίκου Χρήστος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
33 Παλέντζας Νικόλαος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
34 Παναγιώτου Μέλλω  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
35 Πανταζόπουλος Νικόλαος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
36 Παπαγιάννης Βασίλειος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
37 Πατσόπουλος Ιωάννης  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
38 Πέππα Νίκη  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
39 Πλαγεράς Γεώργιος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
40 Πυργερός Αναστάσιος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
41 Ρηνάς Βασίλειος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
42 Ρουμελιώτου Δέσποινα  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας (τοποθέτηση στο 

Πολυδύναμο Ιωλκού) 
43 Σανιδάς Βάϊος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
44 Σουλήνας Ηλίας ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
45 Σταθούρος Βασίλειος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
46 Στεργιάδης Παρασκευάς  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
47 Τασιού Αικατερίνη  από 20/9/2013 μετάταξη στον κλάδο ΔΕ Εποπτών 

Καθαριότητας  
48 Τριπύλας Χρήστος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
49 Τσαπραϊλης Κων/νος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
50 Τσιάρας Ιάκωβος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
51 Τσιας Ευάγγελος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
52 Τσίκας Αθανάσιος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
53 Τσιούπρος Άγγελος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
54 Χατζηαντωνίου Λυδία ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
55 Χαλάτσης Βασίλειος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
56 Χατζηγεωργίου Ιωάννης  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
57 Ψιμόπουλος Δημήτριος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
58 Βαϊόπουλος Θεόδωρος Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
59 Γαρυφάλλου Απόστολος Οδηγός Αυτοκινήτων ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
60 Γιαννίκης Γεώργιος Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
61 Γραμμένος Ιωάννης Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
62 Καζαντζής Απόστολος Οδηγός Αυτοκινήτων ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
63 Καντόλας Θεοφάνης από 20/9/2013 μετάταξη στην ειδικότητα του 

Επόπτη Καθαριότητας ΔΕ 



64 Κομπογιάννη Μαρία Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
65 Λημνιώτης Δημήτριος Οδηγός Αυτοκινήτων ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
66 Μπράνος Γεώργιος  Οδηγός Αυτοκινήτων ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
67 Παυλακούδης Νεκτάριος Μηχανοτεχνίτης ΔΕ 
68 Βαΐτσης Αναστάσιος Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ 
69 Βαλατσός Δημήτριος Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ 
70 Γρηγοροπούλου Ευαγγελία  Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ 
71 Ζορμπάς Γεώργιος Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ 
72 Θεοδώρου Στυλιανή Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ 
73 Νικολάου Σοφία Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ 
74 Οικονόμου Χρήστος  Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ 
75 Σπανιάς Γεώργιος Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ 
76 Τσιτσιρίκη Φωτεινή Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ 
77 Χριστόπουλος Μιχαήλ Εργάτρια Καθαριότητας ΥΕ 
78 Μαλακασιώτης Δημητριος Οδηγών Απορριμματοφόρων ΔΕ 
79 Τσιγκόπουλος Γεώργιος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
80 Μαμαλούδης Γρηγόριος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (διορισμός 

21/12/2012) 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 
1 Στάμος Κων/νος  Μαγείρων ΥΕ 
2 Μπολολού Ελένη Οικογενειακών Βοηθών ΥΕ 
3 Φιλίππου Μαρία Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ΙΔΑΧ 
4 Μαρκανδώνα Ελένη Οικογενειακή Βοηθός συνοδός σίτισης ΥΕ ΙΔΑΧ 
5 Τριανταφύλλου Ελένη Οικογενειακή Βοηθός ΥΕ ΙΔΑΧ 
6 Μαραϊδώνη Ελένη  Οικογενειακή Βοηθός ΥΕ ΙΔΑΧ 
 
Υπάλληλοι ΙΔΑΧ που έχουν αποσπαστεί από το ΝΠΔΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ. ΘΕ.»  
 
1 Κυριαζής Δημήτριος Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ  
2 Αγγελής Αντώνιος Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ  
3 Βοσνάκης Κων/νος Οδηγός Αυτ/των ΔΕ 
4 Χαμπέρη Θεοδώρα Καθαρίστρια ΥΕ 
5 Μάγνης Βασίλειος Συντηρητής ΔΕ 
6 Οικονόμου Αλεξάνδρου Ξυλουργός ΔΕ 
 
Υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη μετά την 
1/218Μ/2008 προκήρυξη του Δήμου Βόλου 
 
1 Ζήγκος Θεόδωρος ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων 
2 Λιθαδιώτης Αντώνιος ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων 
3 Μαγιάκος Γεώργιος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
4 Μπατσίλα Ισμήνη  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
5 Νιαβή Παρασκευή  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
6 Πάνου Συνοδή ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
7 Πινιάρη Γιασεμή ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
 



στ) Διεύθυνση Πρασίνου: 
    
1 Αχτσόγλου Παναγιώτα  ΥΕ 16 Εργατών Κήπων 
2 Βουζαρά Ελένη ΤΕ 13 Γεωπονίας 
3 Βουλγαρέλη Μαρία ΥΕ 16 Εργατών Κήπων 
4 Βουλελίκας Απόστολος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
5 Διαμαντής Νικόλαος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
6 Ζμας Γεώργιος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
7 Ηλία Αικατερίνη  ΔΕ 35 Κηπουρών 
8 Θεοδώρου Δημήτρης  ΔΕ 30 Τεχνιτών 
9 Θεοδώρου Παναγιώτης ΔΕ 35 Κηπουρών 

10 Καλαντζής Ιωάννης  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
11 Καλαντζής Κων/νος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
12 Κασιώπτας Απόστολος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
13 Κιμουρτζάκης Χαράλαμπος  ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
14 Κόκκαλη Αικατερίνη  ΥΕ 16 Εργατών Κήπων 
15 Κοντοπαναγιώτης Ιωάννης  ΔΕ 35 Κηπουρών 
16 Λιάκος Γεώργιος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
17 Λυκομήτρος Βασίλειος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
18 Μαλακασιώτης Γ. Βασίλειος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
19 Μαλακασιώτης Σ. Βασίλειος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
20 Μαργαρίτης Γεώργιος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
21 Μητράκος Βασίλειος  ΥΕ 16 Εργατών Κήπων 
22 Μπέας Κωνσταντίνος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
23 Ντίνος Κων/νος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
24 Παναγιωτοπούλου Ξανθίππη ΥΕ 16 Εργατών Κήπων 
25 Παναγιώτου Χρήστος ΔΕ 35 Κηπουρών 
26 Παρμάκης Δημήτριος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
27 Σοροβόλας Κων/νος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
28 Σταμάτης Γεώργιος ΔΕ 35 Κηπουρών 
29 Τσιντζιλώνης Απόστολος  ΥΕ 16 Εργατών Κήπων 
30 Τσιούνης Βασίλειος ΔΕ 30 Τεχνιτών 
31 Χιώτης Ιωάννης  ΔΕ 35 Κηπουρών 
32 Χουλιάρας Κων/νος  ΔΕ 35 Κηπουρών 
33 Αγυιώτης Γεώργιος Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
34 Αλεξιάδης Βασίλειος Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
35 Βλότσος Χρήστος Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
36 Γκέκας Χρήστος Κηπουρών ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
37 Γουλιώτου Σταυρούλα Κηπουρών ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
38 Ηλίας Κωνσταντίνος Κηπουρών ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
39 Καρανάσιου Ειρήνη Κηπουρών ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
40 Καψάλα Ιωάννα Κηπουρών ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
41 Κολορίζος Σταύρος Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
42 Κουρκούμπα Σοφία Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
43 Μπαρούτα Δήμητρα Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
44 Νησίδης Απόστολος Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
45 Πάττα Βασιλική  Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
46 Πλαγερά Αγγελική Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
47 Πολυχρόνου Σπυρίδων Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 



48 Σαμαντζής Δημήτριος Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ (ΙΔΑΧ) 
49 Τροφαντός Σάββας Εργατών Κήπων ΥΕ (ΙΔΑΧ) 
 
 
 
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
 

1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων:  
 

2. 1 

Βάτσος Νικόλαος  

3. ΔΕ 
Φύλακας 
Κτιρίων 

 
β. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συντηρήσεων :  
 
1 Καλούτσας Γεώργιος  ΔΕ 30 Τεχνιτών Οικοδόμων  
2 Κολημήτρας Χρήστος  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων  
3 Κοκκινάκης Κυριάκος  ΔΕ 30 Τεχνιτών Υδραυλικών 
4 Μαγιόπουλος Μάρκος  ΔΕ30 Υδραυλικών 
5 Παρασκευόπουλος Κων/νος  ΔΕ30 Υδραυλικών 
6 Χρηστομάνος Χρήστος  ΔΕ5 Εργοδηγών 
7 Ξένος Γεώργιος ΔΕ30 Τεχνίτης ξυλουργός 
8 Ψαθάς Γεώργιος ΔΕ30 Τεχνίτης οικοδόμος 

 
γ. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης –  
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:  
  
1 Βαβάτσικος Θεόδωρος  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 
2 Γάτος Γεώργιος  ΥΕ2 Επιστατών Καθαριότητας 
3 Γεωργακόπουλος Αλέξανδρος  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
4 Γεωργαλούση – Παπαβλάχου Ιωάννα  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
5 Γιάτσος Γεώργιος ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 
6 Γούσης Βασίλειος  ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των Έργων 
7 Εμμανουήλ Γεώργιος  ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτ/των 
8 Καζεπίδης Ιωάννης  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
9 Κακαπαλόγλου Άγγελος  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 

10 Κολτσάρας Αθανάσιος  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 
11 Κοντογιάννης Γεώργιος  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
12 Κουτσιαρή Αμαλία  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
13 Κυρλίδης Ιωάννης  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 
14 Λαμπρογιώργος Χρήστος  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
15 Λαμπρογιώργου Παναγιώτα  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
16 Μακρή Θεοδώρα  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
17 Μπακρατσάς Ιωάννης  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
18 Μπαρόλας Ιωάννης  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 
19 Μπασματζής Γεώργιος  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 
20 Μπουμπουλίδης Αναστάσιος ΔΕ26 Μηχανοτεχν. Αυτ/των 
21 Νεραντζή Μαρία  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
22 Νικολαϊδης  Ζήσης  μετάταξη από 20/9/2013 στον κλάδο ΔΕ Οδηγών 



Αυτ/των 
23 Παπαπούλιου Βασιλική ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
24 Πάσχος Σωτήριος  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 
25 Περγαμηνέλη Χριστίνα  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
26 Ρηγάκης Ρήγας  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 
27 Ρουγκάτσης Χρήστος  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 
28 Σακαρίκος Αθανάσιος  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
29 Σκυριανός Νικόλαος  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 
30 Σπυριδάκης Ιωάννης  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
31 Συμεωνίδου Μαρία  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
32 Τζήκας Ιωάννης ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
33 Τοπαλίδης Ευθύμιος  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
34 Τραγή Κερασία  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
35 Τραγή Λεμονιά  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
36 Τρακόσιας Νικόλαος  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
37 Τσαλούχας Θεόδωρος  ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 
38 Τσιγαρίδας Ευάγγελος  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
39 Τσιγγούδη Χριστίνα  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
40 Τσιούνης Ηλίας  ΔΕ30 Τεχνιτών 
41 Φουρτούνα Ελένη ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
42 Χατζηγεωργίου Γεώργιος  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
43 Πρωτούλης Παύλος ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 
44 Μπιρμπίλης Νικόλαος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
 
Διεύθυνση Πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου:  
 
1 Δαμαλά Μαρία  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
2 Δοδότσιου Γεωργία  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
3 Κεφαλοπούλου Αρετή  ΔΕ35 Δενδροανθοκηπουρών 
4 Μιναρετζοπούλου Αικατερίνη  ΔΕ35 Δενδροανθοκηπουρών 
5 Ρηγάκη Ελίζαμπεθ -Αν ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
6 Σήψας Κων/νος  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
7 Τσουκαλάς Αθανάσιος  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
8 Φλωροπούλου Κων/να  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
9 Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 

10 Βασιλείου Ευστρατία  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
11 Βλαχοπούλου Ευαγγελία  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 

12 Δαβιτίδης Γεράσιμος Νικόλαος  
ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) (έχει 
τοποθέτηση στο Πολυδύναμο της Αγριάς) 

13 Μπασικετοπούλου Ελένη  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
14 Στάμος Κων/νος  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
15 Καρανώτα Ελένη  ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) 
 
 
 
 
 
 
 



3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 
Διεύθυνση Καθαριότητας - Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, 
Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου 
1 Κάβουρας Ιωάννης ΔΕ 29 Οδηγός Καθαριότητας 
2 Καλογήρου Απόστολος ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας 
3 Κατσιούπης Περικλής  ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας 
4 Μαστροκώστας Κωνσταντίνος ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης 
5 Στεφανής Αθανάσιος ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας 
6 Τζαφόλιας Απόστολος ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης 
7 Μάστορας Σπυρίδων ΔΕ 29 Οδηγός Καθαριότητας 
8 Μάνου Αικατερίνη ΥΕ Εργάτρια Κοιμητηρίου 
9 Καρακίτσιος Αρσένιος ΔΕ Οδηγός Καθαριότητας 

10 Στιβαχτής Γεώργιος Εργάτης  ΥΕ 
11 Ρίζος Βησσαρίων Εργάτης  ΥΕ 
12 Μαντάλιας Δημήτριος Εργάτης  ΥΕ 
13 Μαρέτης Γεώργιος Εργάτης  ΥΕ 
14 Αρέθας Ευάγγελος Εργάτης  ΥΕ 

15 Δαβιτίδης Γεράσιμος Νικόλαος  
ΥΕ16 Προσωπ. Καθ/τας (εργ. Κήπων) (η τοποθέτησή 
του είναι σ’ αυτό το Τμήμα) 

 
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ     
Διεύθυνση Καθαριότητας –  
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και 
Κοιμητηρίου 
 
1 Καναβού Παρασκευή ΥΕ 16 Εργάτρια Καθαριότητας  
2 Λιβογιάννης Θεοφάνης ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας  
3 Παπαθανασίου Σταυρούλα ΥΕ 16 Εργάτρια Καθαριότητας  
4 Σακαβάλας Νικόλαος ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας  
5 Σπαθούλας Απόστολος ΔΕ 29 Οδηγός Αυτοκινήτων  
6 Στεργιάκης Φώτιος ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας  
7 Τσιαμήτας Βασίλειος ΔΕ 29 Οδηγός Αυτοκινήτων  
8 Βούλγαρης Νικόλαος  ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας  ΙΔΑΧ (Ν3205) 
9 Κατσαμπέκας Νικόλαος  ΔΕ 29 Οδηγός Αυτοκινήτων   ΙΔΑΧ (Ν3205) 

10 Κουμαντέρης Νικόλαος ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας  ΙΔΑΧ (Ν3205) 
11 Στεργιάκης Βάιος ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας  ΙΔΑΧ (Ν3205) 
12 Φώτου Απόστολος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγος  ΙΔΑΧ (Ν3205) 
13 Χαυτούρας Δημήτριος ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας  ΙΔΑΧ (Ν3205) 
 
1 Βούλγαρης Χρήστος ΔΕ 35 Υπάλληλος Πρασίνου  
2 Ντέρτσας Στέργιος ΔΕ 35 Υπάλληλος Πρασίνου  ΙΔΑΧ (Ν3205) 

 
1 Αρσένος Στυλιανός ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων  ΙΔΑΧ (Ν3205) 

 
1 Κουκουβίνος Γεώργιος ΔΕ 30 Υδραυλικός  ΙΔΑΧ (Ν3205) 
2 Πούλιος Νικόλαος ΔΕ 30 Υδραυλικός  ΙΔΑΧ (Ν3205) 
3 Τσούτσας Νικόλαος ΔΕ 30 Υδραυλικός  ΙΔΑΧ (Ν3205) 

 
 



5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  
Διεύθυνση Καθαριότητας –  
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και 
Κοιμητηρίου 
 
1 Σταμάτη Ορανία ΥΕ Καθαριότητας 
2 Κουρσοβίτης Αναστάσιος Συνοδός Απορριμματοφόρου 
3 Ζαφείρης Γεώργιος Υδραυλικός 
4 Χαμονικολάου Ιωάννης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
 
6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 
Διεύθυνση Καθαριότητας –  
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και 
Κοιμητηρίου 
 
1 Χιώτης Απόστολος ΔΕ 29 Οδηγός Αυτοκινήτων 
2 Μπατζώρας Γεώργιος ΔΕ 29 Οδηγός Αυτοκινήτων 
3 Πιτόπουλος Δημήτριος ΔΕ 29 Οδηγός Αυτοκινήτων 
4 Ξανθάς Αλέξανδρος ΔΕ 29 Οδηγός Αυτοκινήτων 
5 Λάμπρου Μιχάλης ΥΕ 16 Εργάτης 
6 Γκούζας Παναγιώτης ΥΕ 16 Εργάτης 
7 Τσίρος Απόστολος ΔΕ 30 Τεχνιτών (Υδραυλικός) 
 Ρουμελιώτου Δέσποινα  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
 
7. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
Διεύθυνση Καθαριότητας –  
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και 
Κοιμητηρίου 
 
1 Πιτσάβας Ηλίας ΔΕ 30 Τεχνιτών Οδοποιίας 
2 Σούρλας Γεώργιος Τεχνιτών Οδοποιίας ΔΕ ΙΔΑΧ 
 
1 Χαρμαντάς Στυλιανός ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 
2 Νταϊλιάνης Σταύρος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων  
3 Παλληκάρης Κωνσταντίνος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
4 Πιτσάβας Βασίλειος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
5 Ταγαράκης Άγγελος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
6 Παυλίδης Νικόλαος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
7 Γκουβέρης Παναγιώτης Εργατών Καθ/τητας ΥΕ  
8 Δρακόπουλος Γεώργιος Εργατών Καθ/τητας ΥΕ 
9 Δροσόπουλος Χρήστος Εργατών Καθ/τητας ΥΕ 

 
1 Μπακόλας Γεώργιος ΔΕ 35 Κηπουρών 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 
Διεύθυνση Καθαριότητας –  
Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και 
Κοιμητηρίου 
 
1 Βλάχος Ιωάννης ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων  
2 Βαγδούτης Ελευθέριος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας  
3 Ντουρμπαλής Αλέξανδρος   ΔΕ Ηλεκτρολόγος ΙΔΑΧ         (Δ.Α. 

Ηλ/γων) 
4 Πολυχρόνου Μιχαήλ   ΔΕ Ηλεκτρολόγος ΙΔΑΧ         (Δ.Α. 

Ηλ/γων) 
5 Τζορβαντζής Γεώργιος Εργατης Καθ/τητας ΥΕ  
6 Φυγετάκης Μιχαήλ Οδηγών Απορριμ. ΔΕ  
7 Κοντοπαναγιώτης Απόστολος Εργατης Καθ/τητας ΥΕ  
8 Πολυχρόνου Ιωάννης Εργατης Καθ/τητας ΥΕ  
9 Σουφλάρης Ευάγγελος Οδηγών Απορριμ. ΔΕ  

10 Βαγδούτης Ιωάννης Εργατης Καθ/τητας ΥΕ  
11 Περδίου Αντώνης Εργατης Καθ/τητας ΥΕ  
 
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
 
1 Αγγελάκης Κωνσταντίνος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
2 Μακρής Θωμάς ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
3 Παντιδάκη Ελπίδα ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
4 Κανούτα Κωνσταντίνα ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
5 Σπαθούλα Ελένη ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
6 Καπνιάς Χρήστος ΥΕ 16 Ταφών Εκταφών 
7 Μουστρούφης Γεώργιος ΥΕ 16 Ταφών Εκταφών 
8 Μωυσίδης Σπυρίδων ΥΕ 16 Ταφών Εκταφών 
9 Κρυώνη Αικατερίνη ΥΕ 16 Ταφών Εκταφών 

10 Στεργιάδης Χρήστος  ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 
11 Βάτσος Σταύρος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων 
12 Ζέρβα Αγγέλα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
 
 
 
10. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

1 Αντωνοπούλου-Κούκουρα 
Ευαγγελία  

2 Αποστολίδου  Άννα  
3 Γιαννοπούλου Ελευθερία  
4 Γιοβανοπούλου Σταυρούλα  
5 Γκαντίνα Πηνελόπη  
6 Γκλιάτη Σταυρούλα  
7 Γλυνού Ανδρονίκη  
8 Γρηγοροπούλου Κερασία  



9 Ελαφρού Αθανασία  
10 Ζαγκώτη Γραμματή  
11 Ζάχου Παρασκευή  
12 Καλούτσα Ανθούλα  
13 Καραμπελιά Ελένη  
14 Καραμπλού Κωνσταντία  
15 Καραμπλού Σταυρούλα  
16 Καργάκη Ευθαλία  
17 Κατηγιάννη Σταυρούλα  
18 Κούπτσιου Σεβαστή  
19 Κουρτέση Δέσποινα  
20 Κουτσιανή Ανδρονίκη  
21 Κυριαζή Αικατερίνη  
22 Μακρή Αικατερίνη  
23 Μαλαχιά Ερασμία  
24 Μανταλιά Στυλιανή  
25 Μπασδέκη Ιφιγένεια  
26 Μπέκα Ευαγγελία  
27 Μπιζάτη Θεοδώρα  
28 Ντούλα Ευαγγελία  
29 Ξανθά Ελένη  
30 Παλιοπούλου Παναγιώτα  
31 Παπαστεργίου Αντιγόνη  
32 Παραπαρέκη Ευαγγελία  
33 Πάττα Ελένη  
34 Πίτη Κυράτσα  
35 Ράπτη Βασιλική  
36 Σακαβάλα Ευαγγελία  
37 Σιάνου Σοφία   
38 Σταματάκη Μαγδαληνή  
39 Τζοάνου Αικατερίνη  
40 Τράτσα Ελένη  
41 Τσίακα - Βούλγαρη Μαρία  
42 Τσιακαλάκη Περσεφόνη  
43 Φάλκη Ευτυχία  
44 Φράγκου Ελευθερία  
45 Φερδή Μαρία  
46 Φώτου Χρυσούλα  
47 Χατζηπολυχρόνου Δέσποινα  
48 Χρήστου Αποστολία  

 
 
 
 
 
 
 
 



11. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 Βασιλάκη Ειρήνη 3,5 
2 Γκριτζάνη Μαρία 2,5 
3 Ζηκοπούλου Φωτεινή 4 
4 Ζιώγκα Λευθερία 1 
5 Κατσαμπέκα Χαρίκλεια 2,5 
6 Κόκοβα Νίκη 4 
7 Κοσμοπούλου  Ευανθία 1 

8 Κουρδούμπαλου - Σόμορατς Τούντε – Δήμητρα 2,5 

9 Κουρή Μαρία 2,5 
10 Κωνσταντέλια- Πολίτη Αγάπη 1 
11 Παιδή Ευαγγελή 4 
12 Τζοάνου Μαρία 1,5 
13 Χαλκιά Βικτώρια 2 
 
 
 
 
12. Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου (8 μήνες): 

 
2013-2014 
Διεύθυνση Καθαριότητας  
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΗΞΗ 

1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 25/4/2014 

2 ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

3 ΒΟΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

4 ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

5 ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

7 ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

8 ΖΙΩΓΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

9 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

10 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 



11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

12 ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

13 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

14 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

15 ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

16 ΚΟΦΦΑ ΕΛΕΝΗ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

17 ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

18 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

19 ΛΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

20 ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΡΟΔΟΠΗ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

21 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

22 ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

23 ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

24 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΛΕΟΝΑΤ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

25 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

26 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

27 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

28 ΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

29 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

30 ΣΑΜΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

31 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

32 ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

33 ΤΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

34 ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 29/8/2013 28/4/2014 

35 ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 



36 ΤΣΙΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

37 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

38 ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

39 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 26/08/2013 

25/4/2014 

40 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

41 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

42 

ΓΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

43 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

44 

ΓΚΟΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

45 

ΖΙΩΓΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

46 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

47 

ΜΠΕΡΣΟΥΦΛΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

48 ΣΑΡΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 09/09/2013 8/5/2014 



ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

49 

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

50 

ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

51 

ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

52 

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

53 

ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

13/9/2013 

12/5/2014 

54 

ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

09/09/2013 

8/5/2014 

55 
ΣΑΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΕ (JCB) 

09/09/2013 
8/5/2014 

56 
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΕ (JCB) 

09/09/2013 
8/5/2014 

57 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΕ (ΣΑΡΩΘΡΩΝ) 

09/09/2013 
8/5/2014 

58 
ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΕ (ΣΑΡΩΘΡΩΝ) 

09/09/2013 
8/5/2014 

59 ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ 09/09/2013 8/5/2014 
60 ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ 09/09/2013 8/5/2014 

61 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΕ 09/09/2013 8/5/2014 

62 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 09/09/2013 8/5/2014 



ΔΕ 

63 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ 09/09/2013 8/5/2014 

64 
ΠΡΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τεχνίτης 

Ηλεκτροσυγκολλητής ΔΕ 09/09/2013 
8/5/2014 

 
 
13. Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου (8 μήνες): 
 
2013-2014 
Διεύθυνση Κοιμητηρίων 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΗΞΗ 

1 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΦΩΝ - 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΥΕ 27/08/2013 26/4/2014 

2 ΓΙΑΒΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΦΩΝ - 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΥΕ 27/8/2013 26/4/2014 

3 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΙΑΛΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΦΩΝ - 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΥΕ 27/08/2013 26/4/2014 

4 ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΦΩΝ - 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΥΕ 5/9/2013 4/5/2014 

5 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΦΩΝ - 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΥΕ 29/8/2013 28/4/2014 

6 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΦΩΝ - 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΥΕ 27/8/2013 26/4/2014 

7 ΠΕΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΦΩΝ - 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΥΕ 2/09/2013 1/5/2014 

8 ΧΡΟΝΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΦΩΝ - 
ΕΚΤΑΦΩΝ ΥΕ 27/08/2013 28/4/2014 

 
14. Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου (8 μήνες): 
 
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού  
 
2013-2014 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΗΞΗ 

1 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 
ΔΕ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) 11/9/2013 10/5/2014 

 
       Στους παραπάνω δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Βόλου, γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας 
των, δεν έχουν συμπεριληφθεί, όσοι εργαζόμενοι των κατηγοριών και ειδικοτήτων δεν δικαιούνται είδη 
ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή διοικητικοί υπάλληλοι, 
οικονομικοί υπάλληλοι, κλητήρες, υπάλληλοι διοικητικοί τεχνικής υπηρεσίας, πολιτικοί μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι εργοδηγοί, υπάλληλοι των Κ. Ε. Π., ΚΑΠΗ, κ.λ.π. Επίσης δεν 
συμπεριλαμβάνονται πλέον οι σχολικοί φύλακες δεδομένου ότι από 22-9-2013, δεν ανήκουν στο εργαζόμενο 
προσωπικό του Δήμου μας.   

 
 



Δ. Ο. Ε. Π. Α. Π. – ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. 
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 Διεύθυνση  Εκπαίδευσης 

1. Αντωνίου Αθανασία του Σταύρου, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
2. Χουλιαρά Χριστίνα του Κων/νου, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
3. Τσακανίκα Αλεξάνδρα του Ευθυμίου, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
4. Τσαμπούρη Παρασκευή του Μιχαήλ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
5. Τερτίπη Αθανασία του Βασιλείου, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
6. Μπέλλου Χριστίνα του Νικολάου, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
7. Παπαργυροπούλου Κασσιανή του Αντωνίου, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
8. Γιαννακού Βασιλική του Παναγιώτη, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ     
9. Τσιαντάκη Δήμητρα του Χρήστου, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ) 
10. Παπαπούλιου Ελένη του Αποστόλου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
11. Μαρκά Καλλιόπη του Κων/νου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
12. Νικολάου Βασιλική του Κων/νου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
13. Τίκα Ευαγγελία του Λυκούργου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
14. Αϊναντζή Ελένη του Τρύφων,  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
15. Σταφυλά Καλλιρρρόη του Κων/νου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
16. Σκούρου Ευσταθία του Παναγιώτη, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
17. Παπαδήμος Γεώργιος του Αθανασίου, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
18. Μαρτίνου-Πολυμέρου Κερασία του Αργυριου, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
19. Ελευθεράκη Αντωνία του Κωνσταντίνου, ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
20. Κολαξίζη Ιωάννα του Αθανασίου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
21. Ζαφειροπούλου Μαρία του Βασιλείου,  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
22. Καραχάλιου Άννα του Νικολάου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
23. Πουρπουρή Λεμονιά του Μιχαήλ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
24. Γιάννου Ειρήνη του Κωνσταντίνου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
25. Καλαντζής Γεώργιος του Λεωνίδα, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
26. Δεβελέγκα Ελένη του Δημητρίου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
27. Βελίτσου Αμαλία του Ιωάννη, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
28. Γιάτσιου Χριστίνα του Θωμά, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
29. Κουρελά Κερασία του Στυλιανού, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

 
 Διεύθυνση  Αθλητισμού  

1. Βατσαρέας Μενέλαος του Κων/νου, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
2. Διαμαντής Αναστάσιος του Δημητρίου, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
3. Κίσσας Φώτιος του Ηλία, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
4. Τσάτσος Νικόλαος του Χρήστου, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
5. Μπαρμπουδάκης Ευάγγελος του Σπυρίδων, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
6. Μπλάνας Δημήτριος του Πέτρου, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Παπαγεωργίου Χαράλαμπος του Αποστόλου, 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Σκαρλάτος Ιωάννης του Δημητρίου, ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ  
7. Σούρας Δημήτριος του Αθανασίου,  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
8. Τζοάνου Σοφία του Βλασίου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
9. Μυκονίου Αντζελίνα – Μαρία του Ιωσήφ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ  
10. Τσιώμος Νικόλαος του Θεοδοσίου, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
11. Κομνός Ιωάννης τοτυ Γεωργίου, ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
12. Μαλανδρίνος Εαυάγγελος του Χριστοφορου, ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 
13.  
 

 



 Διεύθυνση  Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών 
1. Ταμπάκη Χαρίκλεια του Συμεών, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

 
 Διεύθυνση  Πολιτισμού  

1. Αρσενοπούλου Λίντα του Δημητρίου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
2. Γατής Αθανάσιος του Νικολάου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
3. Γκαζούνη Αγορίτσα του Κων/νου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
4. Γκιούρκη Μαρία του Ευάγγελου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
5. Θεοδωρακάκης Δημήτριος του Γεωργίου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
6. Κακλιά Κρινούλα - Μήνα του Δημητρίου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
7. Κουτριανός Κων/νος του Αθανασίου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)   
8. Μπάρτζου Ελένη του Μιλτιάδη, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ) 
9. Παπαϊωάννου Αικατερίνη του Αθανασίου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
10. Παππάς Δημήτριος του Νικολάου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
11. Παρλιάρου Αικατερίνη του Σαράντη, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
12. Στράκας Ελευθέριος του Νικολάου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
13. Τακτικός Αθανάσιος του Κων/νου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
14. Τακτικός Βάϊος  του Κων/νου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
15. Τασούδης – Βασιλούδης Βασίλης  του Γεωργίου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
16. Φακίδης Θεόδωρος του Κων/νου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
17. Φραγκουδάκη Ελευθερία του Αριστείδη, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
18. Χατζηνικολάου Νικόλαος του Ιωάννη, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
19. Αναστασίου Γεώργιος  του Νικολάου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
20. Ασπρούδης Χρήστος του Στεφάνου, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  
21. Τσιργούλας Αχιλλέας του Θεμιστοκλή, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΝΕΥΣΤΑ)  

 
 
 

ΔΕΥΑΜΒ 
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΑΓΛΑΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 

2 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε. 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 
4 ΑΡΜΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 

5 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
(Εργαζόμενη στις ΕΕΛ) 

6 ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 
7 ΒΕΝΤΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Υ.Ε. 
8 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ.Ε 
9 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΡΓΟΔ.ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΔ.Ε. 

10 ΓΕΩΡΓΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε. 

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. 
(Εργαζόμενος στο Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο νερών)  



12 ΓΙΑΤΖΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. (Εργαζόμενος 
στις ΕΕΛ) 

13 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

14 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 

15 ΖΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΒΑΙΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

16 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 
17 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ  ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 

18 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε. 

19 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Π.Ε 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

20 ΚΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ Δ.Ε. 

21 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

22 ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ.Ε 

23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. (Εργαζόμενος 
στις ΕΕΛ) 

24 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε.  
25 ΚΑΦΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ.Ε 
26 ΚΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ.Ε 

27 ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ. 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

28 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 
29 ΛΙΑΚΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Υ.Ε. 

30 ΜΑΡΙΝΟΣ  ΘΩΜΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

31 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 

ΧΗΜΙΚΟΣ Π.Ε. (Εργαζόμενη στο 
Μικροβιολογικό και Χημικό 
Εργαστήριο νερών) 

32 ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 
33 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 

34 ΜΠΑΣΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. (Εργαζόμενος 
στο Γραφείο Επεξεργασίας νερών). 

35 ΜΠΟΥΡΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 

36 ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΗΜΙΚΟΣ Π.Ε. (Εργαζόμενη στις 
ΕΕΛ) 

37 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 

38 ΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. (Εργαζόμενος στο 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο νερών)   

39 ΠΑΓΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 

40 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

41 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ 
Δ.Ε. (Εργαζόμενη στο Χημικό 
Εργαστήριο νερών) 



42 ΠΑΠΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε. 

43 ΠΛΑΚΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 

44 ΠΡΟΜΥΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

45 ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 

46 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε. 

47 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ.Ε 
48 ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 
49 ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 

50 ΤΙΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

51 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 
52 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ.Ε. 

53 ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε. 

54 ΤΣΙΟΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. (Εργαζόμενος 
στις ΕΕΛ) 

55 ΤΣΙΠΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 
56 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Υ.Ε. 

57 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
(Εργαζόμενος στο Γραφείο 
Επεξεργασίας νερών). 

58 ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ.Ε. 
59 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ Δ.Ε. 

60 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
(Εργαζόμενος στις ΕΕΛ) 

61 ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ  ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                           
ΔIEYΘYNΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                Βόλος 14/10/2013 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
Tηλέφωνο: 2421350106 
Fax : 2421097610 

e-mail: ggeorgakos@volos-city.gr                                     
                                      

                            
                                                                                                               

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για υπόλοιπο τρίμηνο του έτους 2013, των εξής φορέων και για 

τους συγκεκριμένους σκοπούς :  
 
1.ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Α. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Φιάλες φρέσκο γάλα  

(πλήρες ή ελαφρύ) 

1 ΛΤΡ 32.472 

(492 εργ. Χ   66 
μέρες) 

0,95 30.848,40 

  Φ.Π.Α. 13% 4.010,29 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.858,69 

      Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ. Α. 10-6063.001, 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 40-
6063.001, 45-6063.001, 70-6063.301, 70-6063.401, 70-6063.701, 70-6063.801, στο σκέλος των εξόδων του 
προϋπολογισμού έτους 2013, του Δήμου Βόλου.  
 
     Επίσης το τμήμα Προμηθειών, του Δήμου Βόλου, συνέταξε την μελέτη για την  προμήθεια φρέσκου 
γάλακτος, για  την κάλυψη των αναγκών στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Βόλου,  κι έχει 
προϋπολογισθεί πίστωση 246,91 € με τον ΦΠΑ. 

Β. ΓΑΛΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Φιάλες φρέσκο γάλα  

(πλήρες ή ελαφρύ) 

1 ΛΤΡ 230 0,95 218,50 

  Φ.Π.Α. 13% 28,41 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 246,91 

        Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ. Α. 70-6481.152, στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2013, 
του Δήμου Βόλου. 
  



        Επίσης το τμήμα Προμηθειών, του Δήμου Βόλου, συνέταξε την μελέτη για την  προμήθεια φρέσκου 
γάλακτος, για  την κάλυψη των αναγκών στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου 
Βόλου,  κι έχει προϋπολογισθεί πίστωση 429,40 € με τον ΦΠΑ. 

Γ. ΓΑΛΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Φιάλες φρέσκο γάλα  

(πλήρες ή ελαφρύ) 

1 ΛΤΡ 400 0,95 380,00 

  Φ.Π.Α. 13% 49,40 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 429,40 

     Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ. Α. 70-6481.162, στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2013, του 
Δήμου Βόλου.  
 
                                     ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΔΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ 32.472 0,95 30.848,40 

Σ. Υ. Δ.   230       0,95 218,50 

Ξ. Φ. Κ. Γ. 400      0,95 380,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 31.446,90 

 Φ. Π. Α. 13% 4.088,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.535,00 

 
β) το ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ με το αρ. 8375/9-10-2013 έγγραφό του μας διαβίβασε την αρ. 235/2-10-2013 
Απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για την προμήθεια τροφίμων, μεταξύ άλλων και φρέσκου 
γάλακτος έτους 2013 (τελευταίου 3μήνου), τόσο για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών, όσο και  
για την κάλυψη των αναγκών των προς διάθεση στους δικαιούχους εργαζόμενους, ως μέσο ατομικής 
προστασίας κι έχει προϋπολογιστεί πίστωση  8.757,61 €, με τον ΦΠΑ. 
2. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

A. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Φιάλες φρέσκο γάλα  

(πλήρες ή ελαφρύ) 

1 ΛΤΡ 4.158 

(63 εργ. Χ 66 
μέρες) 

0,95 3.950,10 

 

  Φ. Π. Α. 13% 513,51 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.463,61 



      Η ενδεικτική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6061.400 (Διοικητικών), 15-6061.400(Αθλητισμού). 15-
6061-200, 15-6061.500, στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2013, του ΔΟΕΠΑΠ –ΔΗΠΕΘΕ. 

B. ΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Φιάλες φρέσκο γάλα  

(πλήρες ή ελαφρύ) 

1 ΛΤΡ 4.000 0,95 
3.800,00 

  Φ. Π. Α. 13% 494,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.294,00 

      Η ενδεικτική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.200, στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού 
έτους 2013, του ΔΟΕΠΑΠ –ΔΗΠΕΘΕ. 

 
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΔΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ 4.158 

 

0,95 3.950,10 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4.000 0,95 3.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 7.750,10 

 Φ. Π. Α. 13% 1.007,51 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.757,61 

       
      γ) η ΔΕΑΜΒ με το αρ. 8375/9-10-2013 έγγραφό του μας διαβίβασε την αρ. 406/4-10-2013 Απόφασή της, 
με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος έτους 2013 (τελευταίου 3μήνου), για 
την κάλυψη των αναγκών της, προς διάθεση στους δικαιούχους εργαζόμενους, ως μέσο ατομικής προστασίας 
κι έχει προϋπολογιστεί πίστωση 4.321,91 €, με τον ΦΠΑ. 
 
3. Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Β.  

A. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Φιάλες φρέσκο γάλα  

(πλήρες ή ελαφρύ) 

1 ΛΤΡ 4.026 0,95 
3.824,70 

  Φ. Π. Α. 13% 497,21 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.321,91 

        Η ενδεικτική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60 02 000, στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 
2013 της ΔΕΥΑΜΒ. 



 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ  ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
Φ. Π. Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΑΛΑ 31.446,90 4.088,10 35.535,00 
2 Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΓΑΛΑ 7.750,10 1.007,51 8.757,61 
3 Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Β. ΓΑΛΑ 3.824,70 497,21 4.321,91 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  43.021,70 5.592,82 48.614,52 
 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας φρέσκου γάλακτος ως το τέλος του έτους 2013, ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (48.614,52). 
  
    Ο ΠPOΪΣTAMENΟΣ                                                                                   Ο ΠPOΪΣTAMENΟΣ 
 
TΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                          
 
 
 
 
    ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ      
 
 


