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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ   ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕ   
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.183,16€ συμπ. Φ.Π.Α. 

                                                                     
Προϋπ/σμός:   1.932,00    ευρώ 
 
ΦΠΑ 13%:          251,16   ευρώ 
 
ΣΥΝΟΛΟ          2,183,16   ευρώ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Καλαμβόκη 2Α 15127 Μελίσσια 

Τηλ.: 2132050000  

Φαξ: 2132050039 

 

 

 

 

 
 
 
Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ       
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘ/ΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Α.Μ.: 16/2020  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.183,16€  
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από την υπ. αριθμ.1940/02-02-2018 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 

310/2-2-2018 τεύχος Β΄), το με αρ. πρωτ.133/23-04-2020 αίτημα της Α΄θμιας σχολικής Επιτροπής, 
καθώς και το υπ αριθ. πρωτ. 4632/16-2-2018 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Χορήγηση Μέσων Ατομικής 

Προστασίας στις καθαρίστριες των σχολικών Μονάδων» και αφορά την προμήθεια παστεριωμένου 
γάλακτος για το έτος 2020 για τις ανάγκες των  Καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου των 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  
α. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

β. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). 
γ. Το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012). 
δ.Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.183,16€ συμπ. το Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV), το υπό προμήθεια είδος ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 

15511100-4, με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα ». 
Σύμφωνα με την υπ αριθ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) Απόφαση Υφυπουργών 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και με την 3119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-5-2008) παρέχεται: 

Ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους 
παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. 

Βάσει της κατάστασης των δικαιούχων που συνέταξε η Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου μας, δικαιούνται ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα σε ημερήσια βάση συνολικά 15 

καθαρίστριες (δικαιούχοι), και συγκεκριμένα: 

 -15 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου και απασχόληση από 11-05-2020 έως 30-06-2020 
και από 11-09-2020 έως 31-12-2020, στην Α΄θμια Σχολική Επιτροπή. 

  
 

Για το σύνολο των εργαζομένων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχολικών καθαριστριών) 

απαιτούνται συνολικά 2,100 lt  λίτρα γάλακτος, που προσδιορίζονται στην συνημμένη 
προμέτρηση κατωτέρω. 

 
Για την Α΄θμια Σχολική Επιτροπή ο προϋπολογισμός της προμήθειας του γάλακτος 
ανέρχεται στο ποσόν των 2.183,16 €, συμπ. Φ.Π.Α. (13%) και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Σχολικής Επιτροπής , του οικονομικού έτους 2020. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Καλαμβόκη 2Α 15127 Μελίσσια 
Τηλ.: 2132050000 
Φαξ: 2132050039 

 

 

 
Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ       
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘ/ΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Α.Μ.: 16/2020  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.183,16€  
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
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Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

(ΑΤΟΜΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

1 15 140 140lt 2,100lt 

 
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Για τις Σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου Α΄θμιας Εκπαίδευσης αντιστοιχούν 

2.100 λίτρα γάλακτος και αναλυτικά: 
 

Από 11-05-2020 έως 30-06-2020 44 ημέρες  και από 11-09-2020 έως 31-12-2020 96 ημέρες. 

Σύνολο 140 ημέρες X 1 λίτρο γάλα ημερησίως = 140 λίτρα γάλα X 15 εργαζόμενους = 2.100 λίτρα 
γάλακτος. 

 
Στις τιμές των υλικών θα περιλαμβάνεται και η απαιτούμενη μεταφορά , στον τόπο που θα 

χρησιμοποιηθούν από τις Σχολικές Επιτροπές. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής για το συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας γάλακτος τις Σχολικές 
Επιτροπές 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                  

 

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ          ΣΙΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ             ΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                             
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1o  

Διατάξεις που ισχύουν  
 Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις : 

α. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 
β. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). 

γ. Το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012). 

 δ.Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

Ως αντικείμενο της παρούσας μελέτης ορίζεται η προμήθεια με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ  ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»  
ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
Η προμήθεια φρέσκου γάλακτος θα περιλαμβάνει κυτία σε αδιαφανή συσκευασία του 1 lit 

παστεριωμένου και ομογενοποιημένου αγελαδινού γάλατος , πλήρους (3,5% λιπαρά) ή 
ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά), με πώμα για την καλύτερη ροή του, χωρίς συντηρητικά, 

σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και 

διαδικασία μεταφοράς.  
Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

● η ημερομηνία παραγωγής  
● η ημερομηνία λήξης  

● η ποσότητα του γάλακτος. 

Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κ.λ.π. 
Το προϊόν θα προέρχεται από νομίμως σε λειτουργία εργοστάσια , τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη 

εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη 
διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (π.χ. 
Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχημικά 

και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά κ.λ.π). 
Η ημερομηνία παστερίωσης δεν θα πρέπει να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από 

την ημερομηνία παράδοσής του προϊόντος. 
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία παστερίωσης. 

Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία 
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικά 

στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π). 
Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 

56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Καλαμβόκη 2Α 15127 Μελίσσια 

Τηλ.: 2132050000  

Φαξ: 2132050039 

 

 

 
Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ       
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘ/ΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Α.Μ.: 16/2020  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.183,16€  
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
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του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος 
και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). 

Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το 

προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο 
Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικών Προσφορών  

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους, πιστοποιητικά 
ποιότητας και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται 
Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από 

επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το 

προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να δηλώσει ότι τα 
προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της 

παρούσας μελέτης. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να δηλώσει τον χρόνο 

παράδοσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της 
παρούσας μελέτης. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δίνουν με τρόπο απόλυτα σαφή 

και υπεύθυνο τα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που θα προκύπτουν και από τα στοιχεία των 
κατασκευαστών. 

 
 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                  

 

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ          ΣΙΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ             ΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                             
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Καλαμβόκη 2Α 15127 Μελίσσια 

Τηλ.: 2132050000  

Φαξ: 2132050039 

 
  

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ       ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Α.Μ.: 16/2020  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.183,16€  
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Οι τιμές του ενδεικτικού προυπολογισμού αφορούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ », σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.  

2. Οι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον Φ.Π.Α.  

3. Ως προς τον τρόπο παραλαβής των προς προμήθεια υλικών, ισχύουν τα οριζόμενα υπό των Συμβατικών Όρων και των 
όρων της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Β΄ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ  
Εις το παρόν έχουν ισχύ οι παρακάτω μονάδες και σύμβολα:  

LT=λίτρα 
€ = ευρώ  

Γ΄. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
Για την παροχή της ζητούμενης προμήθειας της Α΄θμιας Σχολική Επιτροπής σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ισχύει η 
παρακάτω τιμή μονάδος : 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(lt) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Γάλα παστεριωμένο 
(σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης) 

2,100lt 0,92€ 1932,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.932,00€ 

Φ.Π.Α. που αναλογεί 13% 251,16€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2.183,16€ 

 
 

Η τιμή μονάδας του παρόντος τιμολογίου αναφέρεται στην προμήθεια φρέσκου, παστεριωμένου και ομογενοποιημένου 

αγελαδινού γάλατος , πλήρους (3,5% λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά). 
Η προμήθεια αφορά το έτος 2020. Η τιμή μονάδας του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνει : το συνολικό κόστος του 

προμηθευόμενου γάλατος (προβλέπεται χορήγηση 1 λίτρου γάλατος ανά υπάλληλο ανά ημέρα εργασίας), το κόστος 
μεταφοράς και παράδοσης στους χώρους του Δήμου, το κόστος των ψυγείων συντήρησης του γάλατος που υποχρεούται 

να εγκαταστήσει ο ανάδοχος στους χώρους εργασίας του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους καλής λειτουργίας 

και συντήρησης τους, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του γάλατος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη 
η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι απαραίτητη και αναγκαία για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της 

προμήθειας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης αλλά και ειδικότερα με όσα αναφέρονται στα τεύχη του 
διαγωνισμού. Η τιμή ενός (1) λίτρου φρέσκου αγελαδινού γάλατος παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, πλήρους (3,5% 

λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά) χωρίς ΦΠΑ, μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου, σε αντίστοιχο είδος με τελική τιμή λίτρου 1,0396 (€). 

 

 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                  

 

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ          ΣΙΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ             ΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                             
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος 

για τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου  των Σχολικών Μονάδων Α/Βάθμιας Εκπ/σης του 

Δήμου Πεντέλης. 
Για την Α΄θμια Σχολική Επιτροπή ο προϋπολογισμός της προμήθειας του γάλακτος ανέρχεται στο 
ποσόν των 2.183,16€, συμπ. Φ.Π.Α. (13%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, του 

οικονομικού έτους 2020 και  συγκεκριμένα την πίστωση, στον κωδικό αριθμό Κ.Α. 00.6711.001 

«Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης (ΚΑΠ)». 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
15511100-4, με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα». 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Πεντέλης και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση 

της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1. Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κησης πρ. 
Καλλικράτης».  

3. Το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012). 
4.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών».  

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρούνται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5. ΕΝΤΥΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του γάλακτος για την Α΄θμια Σχολική Επιτροπή  ανέρχεται στο 
ποσόν των 2.183,16 €, συμπ. Φ.Π.Α. (13%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, του 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΓΥΗΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Καλαμβόκη 2Α 15127 Μελίσσια 
Τηλ.: 2132050000  
Φαξ: 2132050039 

 

 

 
 
 
 
Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ       

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Α.Μ.: 16/2020  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.183,16€  
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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οικονομικού έτους 2020 και  συγκεκριμένα την πίστωση, στον κωδικό αριθμό Κ.Α. 00.6711.001 
«Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης (ΚΑΠ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το 
Άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

Τα υλικά, που θα παραδοθούν, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των 
αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας 
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται ακόμη και αν μεταβληθεί η τιμή 

χονδρικής πώλησης του είδους.  

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση και η τοποθέτηση εντός των ψυγείων στα 
σημεία παράδοσης, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται για ένα 

(1)έτος από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως. 
Στους παρακάτω χώρους (3 σημεία) ο προμηθευτής του γάλακτος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει 

τις απαιτούμενες ποσότητες παστεριωμένου γάλακτος, σε καθημερινή βάση όπου θα τοποθετήσει 
δικά του ψυγεία για τη συντήρηση του γάλακτος. 

 Καθ’ όσον αφορά στο γάλα των καθαριστριών/ών των Σχολικών Μονάδων της Δημοτικής 

Ενότητας Μελισσίων, (οδός 25ης Μαρτίου 32α Μελίσσια), 

 Καθ’ όσον αφορά στο γάλα των καθαριστριών/ών των Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Ενότητας 

Νέας Πεντέλης (οδός Αγ.Παρασκευής 22 Ν.Πεντέλη) 

 Καθ’ όσον αφορά στο γάλα των καθαριστριών/ών των Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Ενότητας 

Πεντέλης (οδός Ηγ. Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη). 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των 
οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 
υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 

του. 

Τα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 
χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να 

τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.  
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΄Η ΜΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Υλικά, που απορρίπτονται, μη αρίστης ποιότητας ή μη σύμφωνα προς την Συγγραφή Υποχρεώσεων 
, Προδιαγραφές κ.λ.π., πρέπει να απομακρύνονται μέσα σε 24 ώρες από τη σχετική εντολή . 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά 

που προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία του υλικού που παραδίδεται και 
γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται κατόπιν εκδόσεως του σχετικού 

εντάλματος και θεωρήσεως του από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

ΑΡΘΡΟ 13ο :  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Σχολικής Επιτροπής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

- Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

Η προμήθεια φρέσκου γάλακτος θα περιλαμβάνει κυτία σε αδιαφανή συσκευασία του 1 lit 

παστεριωμένου και ομογενοποιημένου αγελαδινού γάλατος , πλήρους (3,5% λιπαρά) ή 
ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά), με πώμα για την καλύτερη ροή του, χωρίς συντηρητικά, 

σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και 
διαδικασία μεταφοράς.  

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
● η ημερομηνία παραγωγής  

● η ημερομηνία λήξης  

● η ποσότητα του γάλακτος. 
Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κ.λ.π. 

Το προϊόν θα προέρχεται από νομίμως σε λειτουργία εργοστάσια , τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη 
εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη 

διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (π.χ. 

Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχημικά 
και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά κ.λ.π). 

Η ημερομηνία παστερίωσης δεν θα πρέπει να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από 

την ημερομηνία παράδοσής του προϊόντος. 
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία παστερίωσης. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία 

παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικά 
στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π). 

Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 

56/21-2-1995 «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» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). 
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το 

προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο 

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικών Προσφορών  

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους, πιστοποιητικά 

ποιότητας και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται 

Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το 
προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο. 
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να δηλώσει ότι τα 
προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της 

παρούσας μελέτης. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να δηλώσει τον χρόνο 
παράδοσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της 

παρούσας μελέτης. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δίνουν με τρόπο απόλυτα σαφή 

και υπεύθυνο τα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που θα προκύπτουν και από τα στοιχεία των 

κατασκευαστών. 
ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Υπηρεσία την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας 

του ή των γραφείων του για τη διεξαγωγή της μεταξύ αυτού και της υπηρεσίας αλληλογραφίας. 

Επίσης πρέπει να ορίσει αντίκλητοκαι να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου ότι δέχεται 
να είναι αντίκλητος. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Στην εκτέλεση συμβάσεως της προμήθειας εφαρμόζονται τα άρθρα 200 έως 220 του Ν.4412/2016. 

  
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                  

 

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ          ΣΙΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ             ΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                             

                                                                                 

                                                                                

 

 

 

 


