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 Μ Ε Λ Ε Τ Η  
 
 
 

«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) 

ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 67.957,26 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 
2020 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 
2021 

 
11.564,26 € 

 
56.393,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   2020 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου 

Πεντέλης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης. Η αντίστοιχη δαπάνη θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2020-2021, 

για τα Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολικές Επιτροπές) αφορά μόνο το έτος 2021. 

Η προμήθεια είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 43726/7.6.2019 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2208/Β΄/08.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ. και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Εδάφιο «ΙΙΙ. 

Παροχή γάλακτος»). 

Η ποσότητα που καθορίζεται από τις παραπάνω Κ.Υ.Α. αναλογεί σε ένα (1) λίτρο φρέσκου γάλακτος ημερησίως για κάθε 

εργαζόμενο για κάθε ημέρα εργασίας . 

Η εν λόγω προμήθεια «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» προϋπολογίζεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων 

εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι έξη λεπτών (11.564,26€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% για το έτος 2020 και 

πενήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (56.393,00) €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%  για το έτος 

2021 (σύναψη σύμβασης ενός (1) έτους, από την υπογραφή της) .. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 43726/7.6.2019 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2208/Β΄/08.06.2019) 

«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ. και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής» (Εδάφιο «ΙΙΙ. Παροχή γάλακτος»), του Ν.4412/16, του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ _I: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑ ΕΤΟΥΣ 2020 
(ΠΑΡΑΔΟΧH: 1ος ΜΗΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2020) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

HMEΡΕΣ 
AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΠΟ 01/11/2020 
ΕΩΣ 

31/12/2020 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

(*) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΑΛΑΤΟΣ 

(lit) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 13%) 

 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 

ΦΠΑ 13% 

 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

MONIMOI -ΙΔΑΧ 50 109 5.450 0,91 4.959,5 644,74 5.604,24 

46 29 1.334 0,91 1.213,94 157,81 1.371,75 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΙΔΟΧ ΣΤΑ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  

 

50 

 

7 

 

350 

 

0,91 

318,5 41,41 359,91 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΙΔΟΧ 
(ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

 

46 
 

22 
 

1.012 
 

0,91 
920,92 119,72 1.040,64 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ  

 
 

50 

 
 

62 

 
 

3.100 

 
 

0,91 

2.821,00 366,73 3.187,73 

 ΣΥΝΟΛΟ 2020   11.246 lit 0.91 10.233,86 1.330,40 11.564,26 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ _IΙ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

HMEΡΕΣ 
AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΠΟ 01/01/2021 
ΕΩΣ 

31/10/2021 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

(*) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΑΛΑΤΟΣ 

(lit) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 13%) 

 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 

ΦΠΑ 13% 

 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

MONIMOI -ΙΔΑΧ 260 109 28.340 0,91 25.789,40 3.352,62 29.142,02 

 214 29 6.206 0,91 5.647,46 734,17 6.381,63 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΙΔΟΧ ΣΤΑ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  

 

234 

 

7 

 

1.638 

 

0,91 

 

1.490,58 

 

193,78 

 

1.684,36 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΙΔΟΧ 

(ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

214  

22 
 

4.708 
 

0,91 
 

4.284,28 
 

556,96 
 

4.841,24 

 
 ΟΑΕΔ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

 
120 

 
62 

 
7440 

 
0,91 

 
6.770,40 

 
880,15 

 
7.650,55 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ: 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4 ΜΗΝΕΣ) 

 
75 

 
15 

 
1.125 

 
0,91 

 
1.023,75 

 
133,09 

 
1.156,84 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ: 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2 ΜΗΝΕΣ) 

 
50 

 
12 

 
600 

 
0,91 

 
546,00 

 
70,98 

 

 
616,98 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ: 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 
208 

 
15 

 
3.120,00 

 
0,91 

 
2.839,20 

 
369,1 

 

 
3.208,30 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ: 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 
208 

 
8 

 
1.664 

 
0,91 

 
1.514,24 

 
196,85 

 

 
1.711,09 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 
  54.841 lit  49.905,31 6.487,69 56.393,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ Κ.Α.Ε 

Κ.Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Κ.Α.Ε. (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2020) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Κ.Α.Ε. (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2021) 

 
20.6061.005-30.6061.003-
45.6061.002-60.6061.002 

 

11.564,26 € 
 

 

15.6061.007-20.6061.007-
30.6061.007-35.6061.007-

45.6061.007-60.6061.007-70.6061.007 

 56.393,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 67.957,27€ 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Lt) 

1 Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο αγελαδινού 

γάλατος, πλήρες (3.5% λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένο (1.5% 

λιπαρά) 100% Ελληνικής 

προέλευσης 

 
Συσκ. 1 lt 

 
11.246 lt 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

2 Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο αγελαδινού 

γάλατος, πλήρες (3.5% λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένο (1.5% 

λιπαρά) 100% Ελληνικής 

προέλευσης 

 
Συσκ. 1 lt 

 
54.841 lt 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2020 – 2021 

 

66.087 lt 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η Προϊσταμένη 

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 

 

 
                     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 

          ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    
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                                                                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

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

αγελαδινού γάλατος, πλήρους (3.5% λιπαρά) ή ημι_αποβουτυρωμένου (1.5% λιπαρά), 100% Ελληνικής προέλευσης. 

Η προμήθεια αφορά το έτος 2020 με επέκταση και στο 2021 στο πλαίσιο δωδεκάμηνης σύμβασης και εντάσσεται στην 

παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους των ΟΤΑ. 

 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, 

-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. 

 

Τιμή ενός (1) λίτρου φρέσκου αγελαδινού γάλατος παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, πλήρους (3,5% λιπαρά) ή 

ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά) χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με έρευνα αγοράς, διαμορφώνεται στα 

«ενενήντα ένα λεπτά του ευρώ (0,91 €) χωρίς ΦΠΑ 13% (μέσος όρος τιμών αγοράς). 
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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά στην προμήθεια γάλακτος, με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες των 

δικαιούχων εργαζομένων γάλακτος, του Δήμου Πεντέλης , για το έτος 2020 με επέκταση και στο 2021 στο πλαίσιο 

δωδεκάμηνης σύμβασης, ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤA 

(lit) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € 

(Xωρίς Φ.Π.Α. 

13%) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

(€) 

1 Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο αγελαδινού 

γάλατος, πλήρες (3.5% λιπαρά) ή 

ημι_αποβουτυρωμένο (1.5% λιπαρά) 

100% Ελληνικής προέλευσης (Έτος 

2020) 

 
Συσκ. 1 lt 

 

11.246 lt 
 

0,91 

 

10.233,86 

2 Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο αγελαδινού 

γάλατος, πλήρες (3.5% λιπαρά) ή 

ημι_αποβουτυρωμένο (1.5% λιπαρά) 

100% Ελληνικής προέλευσης (Έτος 

2021) 

 
Συσκ. 1 lt 

 

54.841 lt 
 

0,91 

 

49.905,31 

 Γενικό Σύνολο   
66.087 lt 

 
0,91 

 
60.139,17 

    
Φ.Π.Α. 13% 7.818,09 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%) 67.957,26€ 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η Προϊσταμένη 

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 

 

 
                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 

           ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος. παστεριωμένου και ομογενοποιημένου πλήρους 

(3,5 % λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5 % λιπαρά), 100 % Ελληνικής προέλευσης, βραχείας διάρκειας συντήρησης, το 

πολύ μέχρι (7) ημερών, απ’ την ημερομηνία παραγωγής του. 

 
Το γάλα θα διατίθεται προς κατανάλωση σε συσκευασίες του ενός (1) λίτρου, σε φιάλες γυάλινες ή από υλικό tetrapack ή 

από υλικό pvc κατάλληλo για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας. 

Το υπό προμήθεια γάλα θα πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 

788/Β΄/31.12.1987) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Eπί της συσκευασίας του προϊόντος θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:  η ημερομηνία παστερίωσης - ανάλωσης,  οι συνθήκες 

διατήρησης του προϊόντος, τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml προϊόντος αναλυτικά (πρωτεΐνες, ασβέστιο, φώσφορο, 

μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κτλ), οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο 

συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα), ο αριθμός αδείας χημείου, ο αριθμός του ΓΧΚ. 

 

 Οι προμηθευτές οφείλουν:  

 
1) να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία για την υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται 

σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), η οποία θα 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση του ανωτέρω πιστοποιητικού ή ισοδύναμο αυτού. 

 

 
2) να εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (ή ισοδύναμο) και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 

22000:2005 (ή ισοδύναμο), τα οποία θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ή 

ισοδύναμων αυτών. 
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 Επίσης θα πρέπει να ικανοποιούνται, κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές:  
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φρέσκο γάλα αγελάδας πλήρες 
παστεριωμένο και 
ομογενοποιημένο (3,5 % 
λιπαρά) 

Φρέσκο γάλα αγελάδας 
ημιαποβουτυρωμένο παστεριωμένο
  και 
ομογενοποιημένο (1,5 % λιπαρά) 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΙΠΑΡΑ 3.5 % κατ’ ελάχιστο 1.5 – 1.8 % 

ΡΗ > 6.6 - 6.87 > 6.6 - 6.87 

Δοκιμασία Φωσφατάσης - (αρνητικό) - (αρνητικό) 

Δοκιμασία Υπεροξειδάσης + (θετικό) + (θετικό) 

Ειδικό βάρος (σε 15 ° C) 1.028 g/l 1.032 g/l 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κολοβακτηρίδια (ανά ml) n = 5. c = 1. m = 0. M = 5 n = 5. c = 1. m = 0. M = 5 

Παθογόνα μικρόβια Απουσία / 25g. n = 5. 

c = 0. m = 0. M = 0 

Απουσία / 25g. n = 5. 

c = 0. m = 0. M = 0 

Περιεκτικότητα σε μικρόβια (ανά 
ml) στους 
21° C. μετά από επώαση 5 
ημερών στους 6° C 

M = 5 x 10 (5). 

m = 5 x 10 (4). 

n = 5. c = 1 

M = 5 x 10 (5). 

m = 5 x 10 (4). 

n = 5. c = 1 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ ανά 100 g προϊόντος 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ≥ 63 Kcal (264KJ) ≥ 48 Kcal (201KJ) 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ≥ 3 g ≥ 3 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ≥ 4.7 g ≥ 4.7 g 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ≥ 120 mg ≥ 120 mg 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ≥ 90 mg ≥ 90 mg 

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αεροστεγής συσκευασία (επιθυμητό βιδωτό καπάκι ασφαλείας) 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Ημερομηνία παραγωγής Έως 7 ημέρες Έως 7 ημέρες 

Συνθήκες Συντήρησης 1 – 6 ο C 1 – 6 ο C 
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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 ΚΤΠ και τις 

ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (πχ. 

συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχημικά 

και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά κτλ). 
 
 
 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η Προϊσταμένη 

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 

 

 
                                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 

           ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    
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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1o : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 α) Ποσότητες γάλακτος 

   Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια γάλακτος, με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες των 

δικαιούχων εργαζομένων γάλακτος, του Δήμου Πεντέλης , για το έτος 2020 με επέκταση στο 2021 σε 

βάση δωδεκάμηνης σύμβασης. 

  Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και η απορρόφησή τους θα γίνεται επί των πραγματικών αναγκών που 

θα προκύψουν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. 

   Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές ποσότητες γάλακτος θα προκύψουν από τις ισχύουσες καταστάσεις 

υπαλλήλων του Δήμου, όπως αυτές θα έχουν τότε διαμορφωθεί. 

    Οι ποσότητες αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, οι 

Υπηρεσίες του οποίου θα πρέπει να ενημερώνουν τον προμηθευτή, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν. 

 

 β) Τρόπος παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να παραδώσει άμεσα στο Δήμο τέσσερα  

(4) ψυγεία συντήρησης των προϊόντων που θα εγκαταστήσει ο ίδιος στους χώρους εργασίας του 

Δήμου, μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Τα σημεία παράδοσης θα είναι τέσσερα(4): 

1. ΚΤΗΡΙΟ: ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΔΡΑ:ΗΓ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2 (ΟΔΟΣ),Τ.Κ.:15236,ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 

2. ΚΤΗΡΙΟ:ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22(ΟΔΟΣ),Τ.Κ.:15236,ΝΕΑ ΠΕΤΕΛΗ 

3. ΚΤΗΡΙΟ:ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΕΔΡΑ:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 32Α(ΟΔΟΣ).Τ.Κ.:15127,ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

4. ΚΤΗΡΙΟ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΡΑ: ΣΚΙΑΘΟΥ 5 & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ(ΟΔΟΣ),Τ.Κ.:15127,ΜΕΛΙΣΣΙΑ   

 

Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, ο δε Δήμος θα κάνει μόνο χρήση 

αυτών και θα τα επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί καθημερινές παραδόσεις (πλην Σαββατοκύριακων και αργιών). 

Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται σε συσκευασίες του ενός (1) λίτρου. 

Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με δικά του μεταφορικά μέσα (ψυγεία) τα οποία 

θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς 

γάλακτος. 

    Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως αυτή ορίζεται με 

σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο 

από την σύμβαση χρόνο τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

γ) Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 67.957,26€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%) και 
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επιμερίζεται ανά Κ.Α.Ε. ως ακολούθως: 

 

Κ.Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ Κ.Α.Ε. 

(ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ Κ.Α.Ε. 

(ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021) 

20.6061.005 5.000,00€ 0,00 

15.6061.007 0,00 9.589,42 

20.6061.007 0,00 34.281,46 

30.6061.007 0,00 2.138,86 

30.6061.003 1.000,00 0,00 

35.6061.007 0,00 1.336,79 

45.6061.007 0,00 1.336,79 

45.6061.002         1.000,00 0,00 

60.6061.002    4.564,27 0,00 

60.6061.007 0 5.232,50 

70.6061.007 0,00 2.477,18 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 67.957,26€ 
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Η τιμή ενός (1) λίτρου φρέσκου αγελαδινού γάλατος παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, πλήρους 

(3,5% λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά) χωρίς ΦΠΑ, προκύπτει μετά από σχετική έρευνα 

αγοράς . 

ΑΡΘΡΟ  2o 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: 

 

1.  Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 43726/7.6.2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β΄/08.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ. και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής» (Εδάφιο «ΙΙΙ. Παροχή γάλακτος»). 

2. Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), 

3. Νόμος 4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

4.  Νόμος 3463/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2016), 

5.  Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 143 Α΄/28-06- 2014), 

6.  Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 

Α΄/23-03-2014), 

7.  Νόμος 4235/14, όπως ισχύει, «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 

Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας 

και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

κα Τροφίμων» (ΦΕΚ 32 Α΄/11-02-2014), 

8.  Νόμος 4152/13, όπως ισχύει, «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 

4127/13» (ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-2013,) 

9.  Νόμος 4155/13, όπως ισχύει, «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 120 

Α΄/29- 05-2013), 
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10.  Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

Αντικατάσταση του 6ου Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011), 

11.  Νόμος 3886/10, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) 

και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173 Α΄/30-09-2010) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των 

παρ. 27 του άρθρου 377 και παρ. 11 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, 

12.  Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 

Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 

Α΄/13-07-2010), 

13.  Νόμος 3801/09, όπως ισχύει, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163 Α΄/04-09-2009), 

14.  Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας 

και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-

2008), 

15.  Νόμος 3548/07, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», 

16.  Νόμος 3419/05, όπως ισχύει, «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006), 

17. Νόμος 2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000), 

18. Νόμος 2741/99, όπως ισχύει, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρύθμισες θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄/28-09-1999), 

19. Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999), 

20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 

ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 

τρόφιμα, 

21.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού (Καν 1441/2007), 
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22.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού, 

23.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 

Καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού, 

24. Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρέωσης από Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/15.08.16) από 1/1/2017, 

25.  Π.Δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων 

ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες 

υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 

2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 95 Α΄/03-05-2007), 

26.  Την με αριθμ. Π1/2390/13-10-2013 Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2377 Β΄/21-10-2013), 

27.  Την με αριθμ. ΠΟΛ 1163/03-07-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και 

διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (ΦΕΚ 1675 

Β΄/08-07-2013), 

28.  Την με αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο» (ΦΕΚ 1317 Β΄/23-04- 2012), 

29.  Την με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 Υπουργική Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2718 

Β΄/08-10-2012), 

30.  Την με αριθμ. 15523/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναγκαία συμπληρωματικά εφαρμογής 

των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/202 και 882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 

31. Την με αριθμ. 487/00 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με 

την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1219 Β΄/04-10-2000), 

32.  Την με αριθμ. Π1/542/04-03-2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου «Ενημέρωση για 

το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΥ.ΔΗ.Σ.)» 
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ΑΡΘΡΟ 3o 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

α) Η Διακήρυξη του    

Διαγωνισμού, 

β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

γ) Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας (Τεχνική έκθεση_ Τεχνικές 

Προδιαγραφές). 

δ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς, 

στ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ  4o 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, ορίζεται σε ποσοστό 

2% της προεκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 

1.202,78 € 

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 

Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

4.  Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής. 

6. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

7. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 4 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 

κράτη-μέρη της 
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Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 

2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

8. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1α του Ν 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 5o       

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α) Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνουν: 

1. Όλες   τις   επιβαρύνσεις   (φόρους,   δασμούς,   κόστος   μεταφοράς   και   παράδοσης   προϊόντος 

στους  υποδεικνυόμενους  χώρους  του  Δήμου, κόστος  αγοράς  και  τοποθέτησης  –  διάθεσης  

των  ψυγείων συντήρησης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους καλής 

λειτουργίας και συντήρησής τους προκειμένου να  μην  υπάρχει κίνδυνος  αλλοίωσης   του 

προϊόντος, κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

2. Τις   νόμιμες   υπέρ   τρίτων   κρατήσεις   οι   οποίες   βαρύνουν   επίσης    τον    προμηθευτή. 

Προσφορές σε άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

β) Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή ανά λίτρο του προσφερόμενου προϊόντος χωρίς 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα 

συγκρίσιμη. 

γ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός 

από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 

Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα αναγκαίων αυξομειώσεων των ποσοτήτων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, 

χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της προμήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  6o 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 

105, παρ. 4 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
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αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το 

άρθρο 105, παρ. 5 του Ν.4412/2016. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του προϊόντος, εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. 

Ο εφοδιασμός θα γίνεται αυθημερόν και μέχρι τις 08:00 π.μ. στα σημεία παράδοσης όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης οποιασδήποτε ποσότητας προϊόντων (μερικής ή  συνολικής),  

καθορίζεται σε πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου και αφού 

υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης. Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της  συμβατικής  

προθεσμίας  παράδοσης μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις του Ν 4412/2016. 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα και ευθύνη του αναδόχου σε χώρους 

που θα υποδειχθούν από τον Δήμο, με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα για τα προϊόντα που 

απαιτείται να διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια 

ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, 

ή από ανωτέρα βία κώλυμα και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση 

αυτή. 

Ο Δήμος Πεντέλης δύναται να παρατείνει την διάρκεια της δωδεκάμηνης σύμβασης έως τρεις μήνες 

χωρίς υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου. 
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ΑΡΘΡΟ  7o 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές 

παραγγελίες. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους 

όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της 

ποσότητας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί 

μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης 

ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του προϊόντος . Οι 

δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου γάλακτος και αποστολής νέου σε 

αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων προϊόντων, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας 

πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες (3) 

ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό 

(2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για 

καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται, ανάλογα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται 

από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o 

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Η πληρωμή για τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται 

μετά την τμηματική παραλαβή και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα 

ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα. 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου 

κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες κρατήσεις μέσα σε εξήντα (60) 

ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Τα 

αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα θα εξοφλούνται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. Η χορήγηση προκαταβολής, δεν 

προβλέπεται. 
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ΑΡΘΡΟ  9o 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο 

αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 

Τον ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής του. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει το Δήμο. 

 

  

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η Προϊσταμένη 

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 

 

 
                     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 

           ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης: 6/2020 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  έτους 2020-2021 

 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Lit) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΞΙΑ ( €) 

1 Γάλα φρέσκο, παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο αγελαδινού γάλατος, πλήρες 

(3.5% λιπαρά) ή  

ημιαποβουτυρωμένο (1.5% λιπαρά) 100% 

Ελληνικής προέλευσης 

 
Συσκ. 1 lt 

 
66.087 lt 

 
0,91 

  

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 13%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.(ολογράφως) : …………………………………………… 
 
 

 Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α.(ολογράφως) : ………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ………..../…/2020 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ : 
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