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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ »

Αρ. Μελέτης   :   111/2019

Π/Υ               : 59.976,49€

K.A.               :  10-6063,15-6063, 20-6063, 30-6063, 45-6063, (Δήμος

                       Λαυρεωτικής)

                       15-6063.006, 15.6063.011, 60.6063.002, 15.6063.010

                       (ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ)
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Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος
για το Προσωπικό του Δήμου
Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ
ΚΕΦΑΛΟΣ

Α.Μ. :   111/2019

Π/Υ : 59.976,49€

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος που δικαιούται το προσωπικό του Δήμου
Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ, σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α υπ’αριθ. 53361 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-
10-2006) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α υπ’ αριθ. ΤΤ 36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007) και
την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008) καθώς και με την κοινή απόφαση των
υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019)(Φ.Ε.Κ.2208/Β’/08-
06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α  και β 
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
Η χορηγούμενη ποσότητα γάλακτος ανά εργαζόμενο και ημέρα καθορίζεται στο ένα λίτρο (1 lt)
φρέσκου γάλακτος. Η διανομή θα πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας.
Οι δικαιούχοι σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του γραφείου προσωπικού του Δήμου,
ανέρχονται σε εκατό δέκα (110) υπαλλήλους, όσον αφορά το Μόνιμο Προσωπικό και το Προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ και ΙΔΟΧ, καθώς και τριάντα εννιά  (39) υπαλλήλους όσον αφορά το ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ.
Η ποσότητα γάλακτος αντιστοιχεί σε 264  ημέρες (22  ημέρες Χ 12  μήνες)  στο έτος για τους
υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠ.Δ.Δ.  KΈΦΑΛΟΣ με εξαίρεση 27  υπαλλήλων
απασχολούμενων στους Παιδικούς σταθμούς του ΝΠ.Δ.Δ. KΈΦΑΛΟΣ  σε 242 ημέρες (22 ημέρες Χ
11 μήνες) στο έτος.
Η ποσότητα του γάλακτος θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα εμφανίζονται κατά τη
διάρκεια του έτους.
Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, σύμφωνα με τον Ν.4155/13 και το
άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » και το άρθρ. 157 του Ν.4281/14
καθώς και τον Ν. 4412/16, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Άρθρο 3O.

Συντάχθηκε
27 / 06 / 2019

Φώτιος Γκίκας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

27 / 06 / 2019

Αναστασία Μαγγενάκη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄

Η αναπληρώτριά προϊσταμένη
Μελετών & Έργων
27 / 06 / 2019

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση
ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και ως προς τις ποσότητες και ως προς τη τιμή υπολογισμού.
Οι ποσότητες μπορεί να μεταβάλλονται αναλόγως της μεταβολής του προσωπικού που εργάζεται
στον Δήμο.

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα lt Τιμή

Μονάδας (€) Δαπάνη (€)
CPV

1

Γάλα αγελαδινό φρέσκο

03333000-4 TEM 29.040 1,37 39.784,80 (συσκευασία 1 Lt) για 110
εργαζομένους στο Δήμο

2

Γάλα αγελαδινό φρέσκο

03333000-4 TEM 9.702 1,37 13.291,74 (συσκευασία 1 Lt) για 39
εργαζομένους στο ΝΠΔΔ

ΚΕΦΑΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 53.076,54

Φ.Π.Α. 13% 6.899,95

ΔΑΠΑΝΗ 59.976,49

*Για τη τιμή μονάδας ελήφθησαν υπόψη οι τιμές του παρατηρητηρίου της Γ.  Γ.  Εμπορίου

(06/06/2019)

Λαύριο 27 / 06 / 2019
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Της Προμήθειας
Η προμήθεια αφορά φρέσκο παστεριωμένο γάλα, ομογενοποιημένο σε συσκευασία των
1000 ml (1lt) για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης».
Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». άρθρο 58, άρθρο 65 και άρθρο 72 παρ.
δ και ε.
Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β'/20-12-2012) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β'/11-10-
2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής
ιατρικής».
N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες διατάξεις.
Τις διατάξεις του Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014)  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», που
είναι σε ισχύ σήμερα
Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. - Ο. Τ. Α. και ιδίως το
14ο άρθρο της.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β'/30-7-2007) με θέμα
«Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την
παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.  Τ.  Α.  και μέτρα προληπτικής
ιατρικής».
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011)’Σύστασή ενιαίας ανεξάρτητης  αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –Αντικατάσταση του
έκτακτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης   και άλλες διατάξεις’
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β'/28-5-2008) «Τροποποίηση της
υπ'αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων



ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
Την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-
06-2019)(Φ.Ε.Κ.2208/Β’/08-06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των OTA  α  και β  βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα
προληπτικής ιατρικής».
την Π.Κ. 9/1-8-2014 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας περί όρων αμοιβής κ.λ.π. του με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού Ο.Τ.Α.
Το Ν. 4412/16, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Άρθρο 3O.
Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19.07.18) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
Tο Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95/03-05-2007) περί συμμόρφωσης με τις Κοινοτικές Οδηγίες για την
υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και τους Κοινοτικούς κανονισμούς 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 όπως έχουν τροποποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το προϊόν μπορεί να είναι οποιασδήποτε μάρκας αρκεί να καλύπτει τον ορισμό του νωπού γάλακτος
και τις προδιαγραφές επεξεργασίας που προβλέπονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών (άρθρα
79 και 80) όπως έχουν τροποποιηθεί με την έκδοση του 2009. Οι εταιρείες παραγωγής γάλακτος
πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, σύμφωνα με
την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες εκ των προδιαγραφών, των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και των απαιτήσεων της Υπηρεσίας.

Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες γάλακτος
    Το αγελαδινό γάλα (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο),  θα είναι πλήρες ή ελαφρύ όπως
καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου
ΣΤ.8 του Ν.4254/ΦΕΚ85/7-4-2014 ως «παστεριωμένο γάλα».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως
«παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την
έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15
δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C
τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς
συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη
ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική
στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η
συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται
σε έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φρέσκο γάλα αγελάδας
πλήρες παστεριωμένο

ομογενοποιημένο

Φρέσκο γάλα αγελάδας
ελαφρύ παστεριωμένο

ομογενοποιημένο

ΛΙΠΑΡΑ 3,5% κατ' ελάχιστο 1,50%
PH > 6,6- 6,87 > 6,6-6,87

Δοκιμασία Φωσφατάσης - (αρνητικό) - (αρνητικό)
Δοκιμασία Υπεροξειδάσης + (θετικό) + (θετικό)
Ειδικό βάρος (σε 15ο C) 1,028 g/l 1,032 g/l

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φρέσκο γάλα αγελάδας
πλήρες παστεριωμένο

ομογενοποιημένο

Φρέσκο γάλα αγελάδας
ελαφρύ παστεριωμένο

ομογενοποιημένο
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=
m=0, 0,

Περιεκτικότητα σε μικρόβια (ανά
ml) στους 21ο C, μετά από

επώαση 5 ημερών στους 6ο C

M = 5X 10(5) , m = 5 x
M = 5X 10(5) , m = 5 x

10(4) , n = 5, c=110(4) , n = 5,
c=1

ΕΝΕΡΓΕΙΑ > 63Kcal (264Kj) > 48Kcal (201KJ)

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ > 3g                          > 3,2g

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ > 4,7g > 4,7 g
ΑΣΒΕΣΤΙΟ > 120 mg > 120 mg

ΦΩΣΦΟΡΟΣ > 90 mg > 90 mg
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Α,Β1,Β2,Β6,Β12,Ε Α,Β1,Β2,Β6,Β12,Ε

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Αεροστεγής συσκευασία

(επιθυμητό βιδωτό καπάκι
ασφαλείας)

Αεροστεγής συσκευασία
(επιθυμητό βιδωτό
καπάκι ασφαλείας

            ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ανά 100g προϊόντος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
· Η συσκευασία του γάλακτος πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής.
· Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό,  πλήρες ή ελαφρύ απαλλαγμένο από

οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και
ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία του 1  λίτρου είτε από υλικό
tetrapack ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και
Ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας.

· Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος.

· Η συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος θα είναι του (1) λίτρου (lt).
· Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο και με

ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα» , η ημερομηνία παστερίωσης
,το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος,  η θερμοκρασία συντήρησής του το είδος θερμικής
επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα , η ημερομηνία παραγωγής ή θερμικής επεξεργασίας, η
οποία θα πρέπει να είναι το αργότερο η αμέσως προηγούμενη από την ημερομηνία παράδοσης.
Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή σε εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο το
σήμα του προϊόντος η διάρκεια «ζωής»  του γάλακτος σε ημέρες ,όπως επίσης και τα θρεπτικά
συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος.

· Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κ.λ.π.
· Η παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια με χειρολαβές.

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

προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων
ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO
22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων).



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
· Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών

γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία, αντίστοιχα των σημείων
παράδοσης των φιαλών,  που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  Την ευθύνη μεταφοράς,
εγκατάστασης και συντήρησης των παραπάνω ψυκτικών θαλάμων έχει ο ανάδοχος καθώς και
την υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας.

· Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την μεταφορά των
προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία.

· Εάν οι φιάλες γάλατος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα,
σχισίματα στην συσκευασία κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του
αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών
με τα πρέποντα.

· Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σταδιακά τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν εντολής της
υπηρεσίας. Ο Δήμος θα ειδοποιεί τον ανάδοχο όποτε διαφοροποιείται ο αριθμός των προς
παράδοση φιαλών, ανάλογα με τις μεταβολές απασχολούμενου προσωπικού.
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27 / 06 / 2019
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-Α΄

Η αναπληρώτριά προϊσταμένη
Μελετών & Έργων
27 / 06 / 2019

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση
ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Μελετών και Έργων
Ταχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτη 1, Λαύριο
Ταχ. Κώδικας    : 19500
Πληροφορίες    :  Φ.Γκίκας
Τηλ.                 : 2299320230
Φαξ                  : 2299067900
e-mail              : gikasf@lavrio.gr

Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος
για το Προσωπικό του Δήμου
Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ
ΚΕΦΑΛΟΣ

Α.Μ. : 111/2019

Π/Υ : 59.976,49€

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά γενικά στην εκτέλεση της προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος, η δαπάνη της
οποίας θα βαρύνει το Δήμο Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Διατάξεις που Διέπουν την Εκτέλεση της Προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Ν.2286/95 καθώς
και τις διατάξεις του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-10) όπως έχουν τροποποιηθεί, τον
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » και το
άρθρ. 157 του Ν.4281/14  καθώς και τον Ν. 4412/16, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών». Άρθρο 3O.
Επίσης από τα Π.Δ.  και τις Υ.Α.  όπως αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης καθώς και οι γενικότερες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών όπως έχουν τροποποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Εγκύκλιοι Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων
του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης
προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στην τεχνική μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμβατικά Στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Η σύμβαση.
2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
3. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
4. Ο προϋπολογισμός.
5. Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
6. Η τεχνική μελέτη (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τ. Προδιαγραφές)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Προθεσμία Παράδοσης
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σταδιακά τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν εντολής της υπηρεσίας.
Ο Δήμος μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας, θα ειδοποιεί τον ανάδοχο όποτε διαφοροποιείται ο
αριθμός των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο της
αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την
αντικατάστασή τους.
Αναλυτικά ο τρόπος, ο τόπος και οι ποσότητες παράδοσης του προϊόντος από τον προμηθευτή θα
καθοριστούν μέσω της σύμβασης προμήθειας.



ΑΡΘΡΟ 6ο

Κυρώσεις λόγω Καθυστέρησης
Α) Με αίτηση του αναδόχου ή υπηρεσία δύναται να εγκρίνει τροποποίηση της προθεσμίας αυτής
εφόσον αυτή υποβληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης και δεν συνεπάγεται παράταση της
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας.
Β)  Οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους προμηθειών καθορίζονται από την Υπηρεσία με
πίνακα προμηθειών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο.
Γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες, αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς να
δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. Η υπηρεσία δύναται σε κάθε στιγμή
να απαιτήσει από τον ανάδοχο την άμεση παράδοση της προμήθειας.
Δ)  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί σε περάτωση των όσων αναφέρονται στην διακήρυξη
ή τον πίνακα προμηθειών,  δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής
ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :
Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει,
οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.
Β)  Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή
αποθήκευση της προμήθειας.
Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της
προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο
διαγωνισμό δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες
μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – Δείγματα
Το προμηθευόμενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
Τα απαιτούμενα δείγματα εάν απαιτούνται θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα
εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ αποστέλλονται για
εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και
θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου,  την ονομασία της προμήθειας και το
όνομα του αναδόχου. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα
υλικά.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μηχανικός Εξοπλισμός
Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και
καθορίζεται κάθε φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται
από τον ανάδοχο θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού,  η δε υπηρεσία δεν θα
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη.
Επιπλέον ο προμηθευτής θα παραχωρήσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των συσκευασιών
γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία, αντίστοιχα των σημείων
παράδοσης των συσκευασιών, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Την ευθύνη μεταφοράς,  εγκατάστασης και συντήρησης των παραπάνω ψυκτικών θαλάμων έχει ο
ανάδοχος καθώς και την υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής
λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ατύχημα και Ζημιές
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός
και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,  για αποζημιώσεις για ζημιές που θα
προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα,
τα μηχανήματα,  τα εργαλεία κλπ.,  σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου,
των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.



ΑΡΘΡΟ 11ο

Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,  τέλη και
κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα που έγινε η ανάθεση, συμπεριλαμβανομένου του 0,10%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Εάν μετά την ημερομηνία ανάθεσης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν
υπάρχοντες,  το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους
λογαριασμούς του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Μελέτη Συνθηκών της Προμήθειας
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του
κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι
τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών,  τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές,  τη
διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια
εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και
γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να
επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την
σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Χρήση των Ειδών της Προμήθειας μέχρι Παράδοσης
Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάμει χρήση οποιουδήποτε τμήματος της
προμήθειας που έγινε μερικώς ή ολικώς χωρίς να θεωρείται ότι αυτού αποτελεί αποδοχή
οποιασδήποτε προμήθειας που δεν παρελήφθη σύμφωνα με την σύμβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή
χρήση καθυστερήσει την πρόοδο της εκτέλεσης της προμήθειας τότε χορηγείται από τον εργοδότη
ανάλογη παράταση της προθεσμίας περάτωσης παράδοσης της προμήθειας.
Σε περίπτωση που η χρήση των ειδών της προμήθειας,  πριν την αποπεράτωσή της συνεπάγεται
πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ΄αυτόν τις πράγματι απόλυτα
δικαιολογημένες δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πληρωμές
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά,  με χρηματική εντολή του εργοδότη
που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών και βάσει πιστοποιήσεως και θα
συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου και κατόπιν τούτου
από τιμολόγιο του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Μειώσεις Ποσοτήτων Προμήθειας.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των
ειδών που αφορά η προμήθεια και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του
αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης.  Η ποσότητα όμως που
θα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 50% της συνολικής, που προβλέπεται
από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Έναρξη Ισχύος της Συμβάσεως και Διάρκεια Ισχύος
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος
της είναι δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της
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