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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ :  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2022 

 

 

 

                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη 

                                                                                                          

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

     Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το μόνιμο 
προσωπικό των συνεργείων του Δήμου Αριστοτέλη καθώς και προσωπικό με σύμβαση 
ορισμένου και αορίστου χρόνου για το έτος 2023. 
     Η δαπάνη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
43726/19 (ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19) : Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 
ιατρικής. 
     Επίσης, σύμφωνα με τον Οδηγό ωφελουμένων των δράσεων για την προώθηση 
απασχόλησης σε Δήμους – θύλακες ανεργίας μέσω των νέων προγραμμάτων 
Κοινοφελούς χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινοφελούς 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τους απασχολούμενους στην καθαριότητα και 
σε άλλες εργασίες που εμπίπτουν στα ΒΑΕ, χορηγείται αποκλειστικά γάλα, όπως ισχύει 
και στο μόνιμο προσωπικό. 
     Έχοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 136 άτομα, εκτιμάται ότι το 
ύψος της δαπάνης για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 40.571,52 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% (δεδομένου των κανονικών αδειών ή τυχόν 
αυθαιρέτων απουσιών των εργαζομένων) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6063.01 
Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2023. 
     Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του 
Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
 
                                                                                   
 
                                                                                          Αρναία 18/10/2022 
 
                                                                                             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
                                                                                           ΡΗΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
                                                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ :  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2022 

 

                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη 

                                                                                                          

  

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 PET 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. 
     Επί της συσκευασίας του προϊόντος θα αναγράφονται τα στοιχεία :  
          ενέργεια,  
          πρωτεΐνες,  
          υδατάνθρακες (εκ των οποίων σάκχαρα),  
          λιπαρά (εκ των οποίων κορεσμένα),  
          αλάτι           
          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. 

 

 

 

 

Επίσης θα πρέπει να ικανοποιούνται, κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω αναφερόμενες 

προδιαγραφές : 
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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 ≥ 4.5 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 

 

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). 

 

                                                                                              Αρναία 18/10/2022 
 
                                                                                                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 

 

 

                                                                                              ΡΗΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
                                                                                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ :  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2022 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Αριστοτέλη :  

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΚΥΤΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

 
1. 
 

ΚΥΤΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 LIT ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ 

16.104 
 

1,00  € 
 

 
16.104,00  € 

 

 
2. 
 

ΚΥΤΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 LIT ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΝΑΙΑΣ 

13.728 
 

1,00  € 
 

 
13.728,00  € 

 

 
3. 
 

ΚΥΤΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 LIT ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

6.072 
 

1,00  € 
 

 
6.072,00  € 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   35.904,00  € 

Φ.Π.Α. 13%   4.667,52  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   40.571,52  € 

 
●  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

    Η ανάλυση της ποσότητας του προϋπολογισμού είναι: 
    136 εργαζόμενοι  (61 της Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου, 52 της Δ. Ε. Αρναίας και 
    23 της Δ. Ε. Παναγίας) επί 12 μήνες επί 22 μέρες επί την αναλογούσα στον κάθε 
    εργαζόμενο ποσότητα (1 λίτρο την ημέρα) = 35.904 κυτία, 
    το μέγιστο . 
 
 
     Στην τεχνική έκθεση προβλέπονται οι μέγιστες ανάγκες του Δήμου σε γάλα, που θα 
προέλθουν από τις προσλήψεις προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2023. 
 

Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Αριστοτέλη 

Δημοτική Ενότητα Μόνιμοι Ι.Δ.Ο.Χ. Καθαρίστριες Ο.Α.Ε.Δ. Σύνολο 

Σταγείρων-Ακάνθου 34 7 15 5 61 

Αρναίας 25 4 11 12 52 

Παναγίας 9 3 3 8 23 

Γενικό Σύνολο δικαιούχων 136 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ Ι.Δ.Ο.Χ Ι.Δ.Α.Χ. Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Σταγείρων 
- Ακάνθου 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 11 0 0 0 11 

ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ/ΡΩΝ 11 0 0 0 11 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0 0 1 0 1 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. 3 0 0 0 3 

 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 0 15 0 0 15 

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 4 0 0 0 4 

 
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 0 0 0 2 

 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0 0 0 3 3 

 

ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤ/ΤΑΣ 0 0 0 2 2 

 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 0 7 0 0 7 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓ. 1 0 1 0 2 

     

ΣΥΝΟΛΟ 61 
    

 

 

Αρναίας ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 3 0 0 1 4 

 

ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ/ΡΩΝ 8 0 0 0 8 

 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 0 1 0 2 

 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. 2 0 0 0 2 

 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 0 11 5 0 16 

 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1 0 0 0 1 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2 0 0 1 3 

 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0 0 0 6 6 

 

ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤ/ΤΑΣ 0 0 0 3 3 

 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 0 0 0 1 1 

 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 0 4 0 0 4 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓ. 2 0 0 0 2 

    
ΣΥΝΟΛΟ 52 

    

 

 

Παναγίας ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 1 0 0 0 1 

 

ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ/ΡΩΝ 3 0 0 0 3 

 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0 0 0 0 0 

 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. 1 0 0 0 1 

 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 0 3 1 0 4 

 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1 0 0 0 1 

 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0 0 0 4 4 

 

ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤ/ΤΑΣ 0 0 0 4 4 

 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 0 3 0 0 3 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓ. 0 0 2 0 2 

    
ΣΥΝΟΛΟ 23 

   

                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  136 
 
                                                                                   Αρναία 18/10/2022 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

                 ΔΑΒΙΛΛΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                                          ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
                      ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
                            ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ :  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2022 

 

 

 

                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη 

                                                                                                          

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
     Η τιμή μονάδας του παρόντος τιμολογίου αναφέρεται στην προμήθεια φρέσκου, 
παστεριωμένου και ομογενοποιημένου αγελαδινού γάλατος, πλήρους (3,5% λιπαρά) ή 
ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά) 100% Ελληνικής προέλευσης. 
     Η προμήθεια αφορά το έτος 2022 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, 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. 
     Ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά (1,13 €) με Φ.Π.Α. 13% 
 
 
 
                                                                                     Αρναία 18/10/2022 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

                 ΔΑΒΙΛΛΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                                          ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
                      ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
                            ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ :  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2022 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1o : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

α)  Ποσότητες γάλακτος 
     Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια γάλακτος, με την οποία 
θα καλυφθούν οι ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων γάλακτος, του Δήμου Αριστοτέλη, 
για το έτος 2023 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 
     Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 
χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος (κατά κύριο λόγο Αμαξοστάσια) στις έδρες των 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη (Ιερισσό, Αρναία και Μεγάλη Παναγία) 
του Νομού Χαλκιδικής σε αντίστοιχα ψυγεία για την συντήρηση του γάλακτος, που 
ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και η τροφοδοσία αφορά στην εβδομαδιαία 
κάλυψη (από Δευτέρα έως Παρασκευή) των αναγκών του προσωπικού (για παροχή 
1 λίτρου φρέσκου γάλακτος ημερησίως σε κάθε δικαιούχο).. 
     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. 
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 40.571,52 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%). 
 

 

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 
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(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 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), 

10. 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, 

11. 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), 

12. 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), 

13. 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», 

14. Νόμος 3419/05, όπως ισχύει, «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006), 

15. Νόμος 2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000), 
16. 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), 

17. Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999), 

18. 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, 

19. 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), 



10 

 

20. 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, 

21. 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, 

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

23. 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), 

24. 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), 

25. 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), 

26. 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.)». 
 
 

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 
 

     Εγγύηση συμμετοχής,  
     Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ 
και τεσσάρων λεπτών (359,04 €) και αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
     Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

     Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 
     Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το 
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αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.  
     Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
     Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
     Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στην διακήρυξη, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
     Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης,  
     Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει 
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 στοιχεία και 
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου. 
     Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 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. 
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     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 από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
     Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων 
ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 
της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει 
των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
     Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση 
της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει 
από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, 
καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
     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 08:30 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. 
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     Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της μέχρι και 
τρεις (3) μήνες, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου και προηγούμενη γνωμοδότηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει γι' αυτό και ο 
προμηθευτής, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση 
των ποσοτήτων που καθορίζονται, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 
 
 

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. 
 
 

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. 
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     Τον ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες κρατήσεις, όπως ισχύουν την ημέρα που 
δημιουργείται η υποχρέωση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 

 
 
 

                                                                                     Αρναία 18/10/2022 
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