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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ 
Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ 
 

 
 
 
 
 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ 

«ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΠΔΔ 
«ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΕΣΩΝ 2020- 2021» 

Αρ. Μελζτησ 21/2019 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 85.262,39€  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 13%  
(ήτοι  75.453,44 € + 9.808,95€ ΦΠΑ 13% = 85.262,39€)   

 CPV 15511000-3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 
2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
4. ΕΙΔΙΚΘ & ΓΕΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ                                                             «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ                                ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ  
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ                        ΧΕΡΟΝΘΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ                                                                 ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΚΑΙ 
                                                                            ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
                                                                                         ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΕΣΩΝ 2020 - 2021»                                                    
                                                                                  
                                                                                      Αρ. Μελζτησ 21/2019 
                                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 85.262,39€  
                                                                                      ( ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 13% ) 
 
1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 
 
Κωδ. Προχπ/ςμοφ: 10.6063.0001, 15.6063.0001, 20.6063.0002, 25.6063.0002, 30.6063.0001, 
35.6063.0001, 50.6063.0001, 70.6063.0001  
 
Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΚΑΙ  ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΘΟΤ», ΕΣΩΝ 2020 - 2021» και κα καλφψει α) τισ ανάγκεσ του ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ για τθ 
παροχι γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του (μόνιμοι υπάλλθλοι, αορίςτου χρόνου υπάλλθλοι 
και με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου), β) τισ ανάγκεσ του ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» για τθ παροχι γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ 
του (προςωπικό με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου), και γ) τισ ανάγκεσ του ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» για τθ παροχι γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του 
(προςωπικό με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου). 
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 75.453,44 € άνευ ΦΠΑ 13% ιτοι 
ςυνολικοφ ποςοφ 85.262,39€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 13% (75.453,44 € + 9.808,95€ ΦΠΑ 13% 
=85.262,39€)  και  κα αντιμετωπιςτεί από πιςτϊςεισ που ζχουν εγγραφεί ςτουσ προχπολογιςμοφσ των 
φορζων οικονομικοφ ζτουσ 2020 και  2021. 
Σα ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» και «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ», δεν ζχουν υποχρζωςη ςφνταξησ πρ/ςμοφ. 
 
 Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια φρζςκου αγελαδινοφ παςτεριωμζνου και ομογενοποιθμζνου 
γάλακτοσ για τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ» ΚΑΙ  ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΗΟΤ», ετϊν 2020 και 2021. 
Σo προσ προμικεια είδοσ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κατάλλθλο για τθν χριςθ που προορίηεται, κα 
πρζπει να καλφπτει όλουσ τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ, τθν ελλθνικι νομοκεςία, τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ, τον Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και το παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν κακϊσ και να 
προζρχεται  από νομίμωσ λειτουργοφντα εργοςτάςια και επιχειριςεισ. 
 
Οι εργαηόμενοι δικαιοφνται ζνα λίτρο (1) για κάκε θμζρα εργαςίασ.  Η παροχι χορθγείται ανάλογα με τθ 
κζςθ εργαςίασ και ςφμφωνα με τθ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 ΣΒ’) και τθν 
τροποποίθςι τθσ (ΦΕΚ 1323/Β/30-07- 2007), τθσ ΚΤΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/Β’/8.6.2019), όπωσ 
μερικϊσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ 4584/13.12.2019 τεφχοσ Βϋ).  
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Η προμικεια κα εκτελεςτεί με θλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν. 4412/2016.  
Κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ.  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μια ι περιςςότερεσ ομάδεσ (Α–Γ) και για 
όποιο φορζα επικυμοφν ιτοι 1) ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ 2) ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 3) ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ»  για τθ 
ςυνολικι ωςτόςο προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ.  
 
 Πιο αναλυτικά: 

 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΟΩΠΙ-

ΚΟΤ 

 
ΕΡΓΑΙΜΕ 

ΘΜΕΡΕ 
2020 

ΕΡΓΑΙΜΕ 
ΘΜΕΡΕ 

2021 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΛΙΣΡΑ 

(Άτομα Χ 
θμζρεσ Χ 

λίτρα) 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΛΙΣΡΑ 

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ 
ΔΘΜΟΤ 

ΧΕΡΟΝΘΟΤ 

 
ΜΟΝΙΜΟΙ  
& ΙΔΑΧ 
 
 
 
 

92 

 
 

241-20 
θμζρεσ 

αδείασ= 221 

 
 

254-20 
 θμζρεσ  
αδείασ =  

234 

 
 
92Χ455Χ1 

41.860 

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ 
ΔΘΜΟΤ 

ΧΕΡΟΝΘΟΤ 

ΙΔΟΧ (8μθνο) 
(πρόβλεψθ) 
12 Εργάτεσ 
κακαριότθτασ 
3 Οδθγοί 
απορριμματο
φόρων   

 

 
15 

 
 
 
 

155 
 

157 

 
 
 
 
15Χ312Χ1 4.680 

 
 
 

ΤΝΟΛΟ ΛΙΣΡΩΝ 
ΟΜΑΔΑ Α  

ΓΑΛΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ 

ΔΘΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΘΟΤ 

  

 

 

 

46.540 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΟΩΠΙ-

ΚΟΤ 

 
ΕΡΓΑΙΜΕ 

ΘΜΕΡΕ 
2020 

ΕΡΓΑΙΜΕ 
ΘΜΕΡΕ 

2021 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΛΙΣΡΑ 

(Άτομα Χ 
θμζρεσ Χ 

λίτρα) 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΛΙΣΡΑ 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΝΠΔΔ 
«ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
ΔΘΜΟΤ 

ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

ΤΜΒΑΗ 
ΜΙΘΩΗ 
ΕΡΓΟΤ 

 
16 

 
 
 

184 
 

192 

 
 
 
16Χ376 

6.016 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 
 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΟΩΠΙ-

ΚΟΤ 

 
ΕΡΓΑΙΜΕ 

ΘΜΕΡΕ 
2020 

ΕΡΓΑΙΜΕ 
ΘΜΕΡΕ 

2021 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΛΙΣΡΑ 

(Άτομα Χ 
θμζρεσ Χ 

λίτρα) 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΛΙΣΡΑ 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ 

ΣΟΤ ΝΠΔΔ  
«ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ 

ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

ΤΜΒΑΗ 
ΜΙΘΩΗ 
ΕΡΓΟΤ 

17 

 
 
 

184 192 

 
 
 
17Χ376 

6.392 
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ΤΝΟΛΟ ΛΙΣΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ 
ΤΝΟΛΟ 
ΛΙΣΡΩΝ  

ΟΜΑΔΑ 
Α+Β+Γ 

(46.540 
+6.016 + 
6.392 ) 

  

 

 

 

 58.948 
      

  
 Και περαιτζρω αναλφονται: 
 46.540 λίτρα Χ 1,28€ = 59.571,20€ +7.744,26€ (ΦΠΑ 13%) =67.315,46€ για ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ  
 6.016 λίτρα Χ 1,28€ = 7.700,48€ +1.001,06€ (ΦΠΑ 13%) =8.701,54 € για ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ»  
 6.392 λίτρα Χ 1,28€ = 8.181,76€ +1.063,63€ (ΦΠΑ 13%) =9.245,39 € για ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ»  
 

 
Για το ςφνολο των δικαιοφχων εργαηομζνων απαιτοφνται για τα ζτθ 2020 - 2021 : 58.948 λίτρα γάλα. 
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια γάλακτοσ εργαηομζνων για τα ζτθ 2020 και 2021 
ανζρχεται ςτο ποςό των 75.453,44€ άνευ ΦΠΑ 13% (9.808,95€)   ιτοι 85.262,39 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 13%, και κα καλυφκεί από ίδια ζςοδα του  προχπολογιςμοφ  του  Διμου Χερςονιςου  ετϊν 
2020 και 2021, και από ζςοδα των ωσ άνω ΝΠΔΔ, ωσ εξισ: 

 
Α)Σο ποςό των 67.315,46€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 13%, θα επιβαρφνει το 
προχπολογιςμό του Δήμου Χερςονήςου  οικονομικϊν ετϊν 2020-2021, ωσ εξήσ: 
 

ΕΣΟ 2020 (ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ) 

Κ.Α. ΠΡ/ΜΟΤ  
ΕΣΟΤ 2020 

Αριθ-
μόσ 
υπαλ-
λήλων 

Εργά-
ςιμεσ 

ημζρεσ 
ζτουσ 
2020 

Ποςό-
τητα  
 ςε 

λίτρα 

τιμή 
λίτρου 
ςε  € 

ΦΠΑ 
13%  ςε 

€ 

τιμή  
μονά 

-δοσ με 
ΦΠΑ 
13%  
 ςε € 

τιμή  
λίτρων  
ανευ 
ΦΠΑ 

13% ςε € 
ΦΠΑ 

13% ςε € 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ςε 

€  

10.6063.0001 4 221 884 1,28  0,1664 1,446 1131,52 147,10 1.278,62 € 

15.6063.0001 2 221 442 1,28  0,1664 1,446 565,76 73,55 639,31 € 

20.6063.0002 37 221 8177 1,28  0,1664 1,446 10466,56 1360,65 11.827,21 € 

20.6063.0002 15 155 2325 1,28  0,1664 1,446 2976,00 386,88 3.362,88 € 

25.6063.0002 3 221 663 1,28  0,1664 1,446 848,64 110,32 958,96 € 

30.6063.0001 31 221 6851 1,28  0,1664 1,446 8769,28 1140,01 9.909,29 € 

35.6063.0001 6 221 1326 1,28  0,1664 1,446 1697,28 220,65 1.917,93 € 

50.6063.0001 5 221 1105 1,28  0,1664 1,446 1414,40 183,87 1.598,27 € 

70.6063.0001 4 221 884 1,28  0,1664 1,446 1131,52 147,10 1.278,62 € 

ΤΝΟΛΟ 107   22657 1,28  0,1664 1,446 29000,96 3770,12 32.771,08 € 

 
 
 
 

 



5 
 

ΕΣΟ 2021 (ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ) 

Κ.Α. ΠΡ/ΜΟΤ  
ΕΣΟΤ 2021 

Αριθ-
μόσ 
υπαλ-
λήλων 

Εργά-
ςιμεσ 

ημζρεσ 
ζτουσ 

2021 

Ποςό-
τητα  
 ςε 

λίτρα 

τιμή 
λίτρου 
ςε  € 

ΦΠΑ 
13%  
ςε € 

τιμή  
μονά 

-δοσ με 
ΦΠΑ 
13%  
 ςε € 

τιμή  
λίτρων  
ανευ 
ΦΠΑ 

13% ςε € 
ΦΠΑ 

13% ςε €  

ΤΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ ςε 

€ 

10.6063.0001 4 234 936 1,28 € 0,1664 1,446 1198,08 155,75 1.353,83 € 

15.6063.0001 2 234 468 1,28 € 0,1664 1,446 599,04 77,88 676,92 € 

20.6063.0002 37 234 8658 1,28 € 0,1664 1,446 11082,24 1440,69 12.522,93 € 

20.6063.0002 15 157 2355 1,28 € 0,1664 1,446 3014,40 391,87 3.406,27 € 

25.6063.0002 3 234 702 1,28 € 0,1664 1,446 898,56 116,81 1.015,37 € 

30.6063.0001 31 234 7254 1,28 € 0,1664 1,446 9285,12 1207,07 10.492,19 € 

35.6063.0001 6 234 1404 1,28 € 0,1664 1,446 1797,12 233,63 2.030,75 € 

50.6063.0001 5 234 1170 1,28 € 0,1664 1,446 1497,60 194,69 1.692,29 € 

70.6063.0001 4 234 936 1,28 € 0,1664 1,446 1198,08 155,75 1.353,83 € 

ΤΝΟΛΟ 107   23883 1,28 € 0,1664 1,446 30570,24 3974,13 34.544,37 € 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΘΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΘΟΤ 

 
  ΛΙΣΡΑ 

τιμή 
λίτρου 

ςε  € 

ΦΠΑ 
13%  
 ςε € 

τιμή  
μονά 

-δοσ με 
ΦΠΑ 
13%  

ςε € 

τιμή 
λίτρων 
ανευ  

ΦΠΑ 13% 
ςε € 

ΦΠΑ 
13%  
ςε € 

ΤΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

 ςε € 

ΕΣΩΝ  
2020-2021   46.540 1,28  0,1664 1,446 59.571,20 7.744,26 67.315,46 

 
Β) Σο ποςό των 8.701,54€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 13%, θα επιβαρφνει τον 
προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ 
οικονομικϊν ετϊν 2020-2021, ωσ εξήσ: 

ΕΣΟ 2020  ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

ζτοσ άτομα 2020 λίτρα 

τιμή 
λίτρο

υ 
ΦΠΑ 
 ςε € 

τιμή 
μονάδοσ 

ΦΠΑ  

τιμή 
λίτρων 
ανευ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

2020 16 184 2944 1,28 € 0,1664 1,446 3768,32 489,88 4.258,20 € 

ΕΣΟ 2021  ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

ζτοσ άτομα 2020 λίτρα 
τιμή 

λίτρου 
ΦΠΑ 
 ςε € 

τιμή 
μονάδοσ 
με ΦΠΑ  

τιμή 
λίτρων 
ανευ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

2021 16 192 3072 
       

1,28 €  0,1664 1,446 3932,16 511,18 4.443,34 € 

ΤΝΟΛΟ ΝΠΔΔ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

ΔΘΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΘΟΤ      ΛΙΣΡΑ 

τιμή 
λίτρου 

ΦΠΑ 
 ςε € 

τιμή 
μοναδοσ 
με ΦΠΑ  

τιμή 
λίτρων 
ανευ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 13%  

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

      6016  1,28 €  0,1664 1,446 7700,48 1001,06 8.701,54 € 
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Γ) Σο ποςό των 9.245,39 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 13%, θα επιβαρφνει τον 
προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ 
οικονομικϊν ετϊν 2020-2021, ωσ εξήσ: 

ΕΣΟ 2020 ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

ζτοσ άτομα 2020 λίτρα 
τιμή 

λίτρου 
ΦΠΑ 
ςε € 

τιμή 
μονάδασ 
με ΦΠΑ  

τιμή λίτρων 
άνευ ΦΠΑ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

2020 17 184 3128 1,28 € 0,1664 1,446 4003,84 520,50 4.524,34 € 

ΕΣΟ 2021 ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

ζτοσ άτομα 2020 λίτρα 
τιμή 

λίτρου 
ΦΠΑ 
ςε € 

τιμή 
μονάδασ 
με ΦΠΑ  

τιμή 
λίτρων 

άνευ ΦΠΑ ΦΠΑ  
ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

2021 17 192 3264 1,28 € 0,1664 1,446 4177,92 543,13 4.721,05 € 

ΤΝΟΛΟ ΝΠΔΔ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  

ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

ΔΘΜΟΤ 

ΧΕΡΟΝΘΟΤ      ΛΙΣΡΑ 
τιμή 

λίτρου 
ΦΠΑ 
ςε € 

τιμή 
μονάδασ 
με ΦΠΑ  

Σιμή 
 λίτρων 

ανευ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 
13%  

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

   6392 1,28 € 0,1664  1,446 8181,76 1063,63 9.245,39 € 

 
 

                         ΤΝΟΛΟ ΟΛΩΝ των ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ 

ΤΝΟΛΟ ΟΛΩΝ 
των ΟΜΑΔΩΝ 

Α+Β+Γ   ΛΙΣΡΑ 

τιμή 
λίτρου 

ςε € 
ΦΠΑ 
ςε € 

τιμή 
μονάδασ 
με ΦΠΑ  

ςε € 

τιμή  
λίτρων  

άνευ ΦΠΑ 
ςε € 

ΦΠΑ 
13%  

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΕ Α+Β+Γ     58948 1,28  0,1664 1,446 75.453,44 9.808,95 

       
85.262,39 

€  

 
 

 
Γοφρνεσ, 27.12.2019 

 
Θ ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
 

ΣΑΙΟΤΔΘ ΚΑΛΛΙΡΟΘ 

 ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΘ 
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

 
 

ΒΑΙΛΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ                                               «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

   ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ                                     ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ    
   Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ                                ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ 
   ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ                                          «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ  
                                                                                          ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΠΔΔ  
                                                                                     «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
                                                                                   ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΕΣΩΝ 2020 - 2021» 

 
                                                                                                      Αρ. Μελζτησ 21/2019 
                                                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 85.262,39€ 
                                                                                                      ( ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 13% ) 
 
2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Οι κάτωκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν προμικεια φρζςκου αγελαδινοφ παςτεριωμζνου και 
ομογενοποιθμζνου γάλακτοσ, περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά 3,5 %  (πλιρεσ ςε λιπαρά γάλα) ι 1,5% 
(θμιαποβουτυρωμζνο γάλα  ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν των φορζων, για τουσ δικαιοφχουσ 
εργαηόμενουσ του ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΗΟΤ» ΚΑΙ  ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ», ετϊν 2020 – 
2021 (ζωσ και 31.12.2021).  
Σο προσ προµικεια γάλα κα πρζπει να τθρεί όλεσ τισ διατάξεισ υγιεινισ, διάκεςθσ και εμπορίασ και τισ 
προδιαγραφζσ τθσ κείμενθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κα προζρχεται δε από  νομίμωσ 
λειτουργοφντα εργοςτάςια τα οποία κα ζχουν εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ με κωδικό ζγκριςθσ κτθνιατρικοφ 
ελζγχου.  
Θα ςυςκευάηεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ νομοκετικζσ & άλλεσ διατάξεισ και θ  διάρκεια ςυντιρθςισ του 
δεν κα υπερβαίνει τισ επτά (7) θμζρεσ. 
Σο προϊόν κα είναι ςε ςυςκευαςία ενόσ (1) λίτρου, αεροςτεγι είτε από υλικό tetrapack με βιδωτό καπάκι 
αςφαλείασ είτε από υλικό PVC με βιδωτό καπάκι αςφαλείασ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Σροφίμων και 
Ποτϊν.  
τθ ςυςκευαςία του γάλακτοσ πρζπει να αναγράφονται ςε εμφανζσ ςθμείο και με ευδιάκριτουσ 
χαρακτιρεσ οι ενδείξεισ «παςτεριωμζνο» και «γάλα», θ θμερομθνία παςτερίωςθσ, θ θμερομθνία λιξθσ 
και θ κερμοκραςία ςυντιρθςισ του. 
Επί τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του προϊόντοσ (ςφνκεςθ, όγκοσ, θμερομθνία 
παςτερίωςθσ και ανάλωςθσ, κρεπτικά ςυςτατικά, ςυνκικεσ διατιρθςθσ και χριςθσ, διατροφικοί 
ιςχυριςμοί, ςτοιχεία επικοινωνίασ με τθν εταιρία κ.λ.π.).  
τθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφεται ςε ςαφι μορφι και εμφανζσ ςθμείο ςτο ίδιο οπτικό πεδίο θ 
διάρκεια ηωισ του γάλακτοσ ςε θμζρεσ.  
τθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφεται θ περιεκτικότθτα ςε λιπαρά.  Η περιεκτικότθτα ςε λιπαρά κα 
είναι: 3,5 %  (πλιρεσ ςε λιπαρά γάλα) ι 1,5% (θμιαποβουτυρωμζνο),  ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςιϊν των φορζων.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να δθλϊνουν τθν επωνυμία και το εργοςτάςιο 
παραγωγισ του γάλακτοσ που κα προςφζρουν.  
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ ζχει τθν υποχρζωςθ να διαθζςει τρεισ (3) ψυκτικοφσ θαλάμουσ ςυντήρηςησ 
των ςυςκευαςιϊν γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ του Δήμου Χερςονήςου, ζνα (1) ψυκτικό θάλαμο για τισ 
ανάγκεσ του ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» και ζνα (1) ψυκτικό 
θάλαμο για τισ ανάγκεσ του ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ»,   που 
θα εγκαταςταθοφν ςτα ςημεία παράδοςησ των ςυςκευαςιϊν γάλακτοσ  που θα υποδειχθοφν από την 
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Τπηρεςία. Σην ευθφνη μεταφοράσ, εγκατάςταςησ και ςυντήρηςησ των  παραπάνω ψυκτικϊν θαλάμων 
ζχει ο ανάδοχοσ. Ζχει επίςησ την υποχρζωςη άμεςησ αντικατάςταςησ των ψυκτικϊν  θαλάμων ςε 
περίπτωςη βλάβησ ή μη ςωςτήσ λειτουργίασ.  
Σα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταφορικά μζςα, ο ζλεγχόσ τουσ ς’ όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ 
και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά τουσ ςτουσ χϊρουσ 
που κα υποδεικνφει κάκε φορά θ Τπθρεςία, βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι. Η μεταφορά του 
γάλακτοσ κα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μζςα του προμθκευτι, κακαρά και 
απολυμαςμζνα, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ. Σα προϊόντα και θ διακίνθςι τουσ κα 
πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν, τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Τγειονομικζσ Διατάξεισ κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ και αποφάςεισ του Τπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων.  
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τθ μεταφορά των προϊόντων με 
δικά του μζςα και ζξοδα, μζχρι το ςθμείο παράδοςθσ, μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία.  
Εάν οι ςυςκευαςίεσ γάλακτοσ κατά τθν παραλαβι φζρουν αλλοιϊςεισ, φκορζσ, εξογκϊματα, ςχιςίματα 
ςτθν ςυςκευαςία κλπ. δεν κα παραλαμβάνονται από τθν Τπθρεςία και ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ 
αντικατάςταςισ τουσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ 
υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υλικϊν και ςυγκεκριμζνα:  
α) Πιςτοποιθτικό ISO 22000:2005 (φςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ τροφίμων με πεδίο εφαρμογισ τθν 
παραγωγι γάλακτοσ του εργοςταςίου παραγωγισ ι ιςοδφναμο αυτοφ)   
β) Πιςτοποιθτικό ISO 22000:2005 (φςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ τροφίμων με πεδίο εφαρμογισ τθ 
διακίνθςθ τυποποιθμζνων τροφίμων ψφξθσ του οικονομικοφ φορζα που κα αναλάβει τθ μεταφορά του 
γάλακτοσ ι ιςοδφναμο αυτοφ )  

  
Γοφρνεσ, 27.12.2019 

 
Θ ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
 
 

ΣΑΙΟΤΔΘ ΚΑΛΛΙΡΟΘ 

  
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΘ 
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

 
 

ΒΑΙΛΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ                                               «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

  ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ                                     ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ    
 Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ                                ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ 
  ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ                                          «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ  
                                                                                          ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΠΔΔ  
                                                                                     «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
                                                                                   ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΕΣΩΝ 2020 - 2021» 

 
                                                                                                         Αρ. Μελζτησ 21/2019 
                                                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 85.262,39€    
                                                                                                      ( ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 13% ) 
 
 
 

 
3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΔΑ Α  
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ 

Περιγραφή Κωδικόσ CPV Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Δικαιοφχοι Ποςότητα 
Ε ΛΙΣΡΑ 

Ενδεικτική 
Σιμή (€) 

Μερικό 
ςφνολο (€) 

Γάλα αγελάδασ  
φρζςκο, 
παςτεριωμζνο, 
ομογενοποιθ-
μζνο, πλιρεσ ςε 
λιπαρά (3,5 %) ι 
θμιαποβουτυ-
ρωμζνο (1,5% ) 

15511100-4 Λίτρα 107 46.540 1,28 59.571,20 

Φ. Π. Α. 13 %  7.744,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  67.315,46€   

                  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΔΑ Β 
 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

Περιγραφή Κωδικόσ CPV Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Δικαιοφχοι Ποςότητα 
Ε ΛΙΣΡΑ 

Ενδεικτική 
Σιμή (€) 

Μερικό 
ςφνολο (€) 

Γάλα αγελάδασ  
φρζςκο, 
παςτεριωμζνο, 
ομογενοποιθ-
μζνο πλιρεσ ςε 
λιπαρά (3,5 %) ι 
θμιαποβουτυ-
ρωμζνο  
(1,5%)  

15511100-4 Λίτρα 16 6.016 1,28 7.700,48 

Φ. Π. Α. 13 %  1.001,06 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  8.701,54€  
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            ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΔΑ Γ 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

Περιγραφή Κωδικόσ CPV Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Δικαιοφχοι Ποςότητα 
Ε ΛΙΣΡΑ 

Ενδεικτική 
Σιμή (€) 

Μερικό 
ςφνολο (€) 

Γάλα αγελάδασ  
φρζςκο, 
παςτεριωμζνο, 
ομογενοποιθ-
μζνο πλιρεσ ςε 
λιπαρά (3,5 %) ι 
θμιαποβουτυ-
ρωμζνο  
(1,5%)  

15511100-4 Λίτρα 17 6.392 1,28 8.181,76 

Φ. Π. Α. 13 %  1.063,63 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  9.245,39€  

 
 

                  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α + Β + Γ 
ΟΜΑΔΑ Α. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ 
ΟΜΑΔΑ Β. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 
ΟΜΑΔΑ Γ. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΘΟΤ» 

  
Περιγραφή Κωδικόσ CPV Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Δικαιοφχοι Ποςότητα 

Ε ΛΙΣΡΑ 
Ενδεικτική 

Σιμή (€) 
Μερικό 

ςφνολο (€) 

Γάλα αγελάδασ  
φρζςκο, 
παςτεριωμζνο, 
ομογενοποιθ-
μζνο πλιρεσ ςε 
λιπαρά (3,5 %) ι 
θμιαποβουτυ-
ρωμζνο  
(1,5%)  

15511100-4 Λίτρα 140 
(107+16+

17) 
  

58948 
(46540+ 
6016+ 
6392) 

1,28 75.453,44 

Φ. Π. Α. 13 %  9.808,95 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  85.262,39€  

 
 

Γοφρνεσ, 27.12.2019 

 
Θ ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
 
 

ΣΑΙΟΤΔΘ ΚΑΛΛΙΡΟΘ 

  
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΘ 
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  

 
 

ΒΑΙΛΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ                                               «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

  ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ                                     ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ    
 Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ                                ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ 
  ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ                                          «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ  
                                                                                          ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΠΔΔ  
                                                                                     «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
                                                                                   ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΕΣΩΝ 2020 - 2021» 

 
                                                                                       Αρ. Μελζτησ 21/2019 
                                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 85.262,39€        
                                                                                    ( ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 13% ) 
 

4. ΓΕΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο τησ προμήθειασ 
Η ςυγγραφι αυτι αφορά ςτθν προμικεια με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ   ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ ΣΟΤ ΝΠΔΔ«ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ  ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ                                                                                    
ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΕΣΩΝ 2020 - 2021»» και αφορά τθν προμικεια φρζςκου αγελαδινοφ 
παςτεριωμζνου και ομογενοποιθμζνου  γάλακτοσ, ςε λιπαρά (3,5% ι 1,5%), και κα καλφψει τισ ανάγκεσ του 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ,  μονίμου,  αορίςτου και οριςμζνου χρόνου, κακϊσ 
και τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου (κακαριςτριϊν) των Νομικϊν του Προςϊπων 
Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ» και 
«ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ», για τα ζτθ 2020-2021. 

Άρθρο 2ο  

 Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με : 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

 Σο Ν.3852/ΦΕΚ  87 Α’/7-6-2010  «Νζα  αρχιτεκτονικι  τθσ  αυτοδιοίκθςθσ  και  τθσ  αποκεντρωμζνθσ 
διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τισ οποίεσ κυρϊκθκε και ζχει ιςχφ 
νόμου από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ θ από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξθ 
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Η διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν-χορθγθτϊν, για προμικειεσ α. 
τροφίμων, β. λοιπϊν αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου κακϊσ και παρόχων των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, 
γ. πετρελαιοειδϊν και δ. φαρμάκων και αναλϊςιμου υγειονομικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ των Διμων, 
των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, πραγματοποιείται εφεξισ από τουσ οικείουσ 
Διμουσ. 

 Σθν αρικ. 53361/2.10.2006 Κ.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1503/Βϋ/11.10.2006) «Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 
υπαλλιλουσ των ΟΣΑ και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ»  

 Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ ΣΣ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με κζμα «Σροποποίθςθ 
τθσ υπ’ αρικμ. 53361/2-10-2006 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των Ο. Σ. Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ». 
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 Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
53361/2-10-06 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 
υπαλλιλουσ των Ο. Σ. Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ». 

 Σο N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σο Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σθν  Κοινι  Τπουργικι  Απόφαςθ  Π1/2380/18-12-2012  (ΦΕΚ  3400  Β’/20-12-2012)  «Ρφκμιςθ  των 
ειδικότερων  κεμάτων  λειτουργίασ  και  διαχείριςθσ  του  Κεντρικοφ  Ηλεκτρονικοφ  Μθτρϊου  
Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων». 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 4155/2013 «Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν ∆θµοςίων υµβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ» 

 Σθν Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Σεχνικζσ λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιµατοσ Ηλεκτρονικϊν ∆θµοςίων υµβάςεων (Ε..Η.∆Η..)» 

 Σισ διατάξεισ του Ν.4270/14 «Αρχζσ δθμοςιονομικι διαχείριςθσ και εποπτεία ( ενςωμάτωςθ τθσ 
οδθγίασ 5 2011/85/ΕΕ- ∆θμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ  

 Σισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει.  

 Σο Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Αϋ) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ ∆ιατάκτεσ».  

 Σισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του ∆θµοςίου Σοµζα-Σροποποίθςθ ∆ιατάξεων του 
Π.∆. 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ ρυκµίςεισ».  

 Σισ διατάξεισ του Ν. 4483/2017 με τον οποίο επεκτείνεται θ παροχι των μζςων ατομικισ προςταςίασ 
και του γάλατοσ και ςτουσ ςυμβαςιοφχουσ μίςκωςθσ ζργου των Ο.Σ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ και των 
νομικϊν τουσ προςϊπων.  

 Σθν Κ.Τ.Α. 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/Β’/8.6.2019) «Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 
υπαλλιλουσ των ΟΣΑ Α’ και Β’ Βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ 
ιατρικισ».  

 Σθν Κ.Τ.Α. 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ 4584/13.12.2019 τεφχοσ Βϋ) «Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ.  
43726/07.06.2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ 
των ΟΣΑ Α’ και Β’ Βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ».  

 Σον Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν (Κ.Σ.Π. ΦΕΚ 788/Βϋ/31.12.1987) ζτςι όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει ςιμερα 

 Σθν Οδθγία 92/46/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 16θσ  Ιουνίου 1992 για τθ κζςπιςθ των υγειονομικϊν 
κανόνων για τθν παραγωγι και εμπορία νωποφ γάλακτοσ, κερμικά επεξεργαςμζνου γάλακτοσ και 
προϊόντων με βάςθ το γάλα. 

 Σθν Οδθγία 94/71/ΕΚ του υμβουλίου τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 1994 για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 
92/46/ΕΟΚ για τθ κζςπιςθ των υγειονομικϊν κανόνων για τθν παραγωγι και εμπορία νωποφ γάλακτοσ, 
κερμικά επεξεργαςμζνου γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα. 

 Σο Π. Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «υμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ Οδθγίεσ 
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του υμβουλίου περί των υγειονομικϊν κανόνων που διζπουν τθν 
παραγωγι και εμπορία γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα» 

 Σον υπ’ αρικμ. Αρικ. 853/2004 KΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) Αρικ. 853/2004 «για τον κακοριςμό ειδικϊν κανόνων 
υγιεινισ για τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ» 
 

Η ςφνταξθ τθσ εν λόγω μελζτθσ και ειδικότερα, ο κακοριςμόσ των δικαιοφχων ανά Τπθρεςία βαςίηεται 
ςτθν από 23/12/2019 κατάςταςθ δικαιοφχων που ζχει ςυντάξει το Σμιμα Διοίκθςθσ τθσ Δ/νςθσ 
Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Χερςονιςου.  
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Άρθρο 3ο 
υμβατικά τεφχη 

υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
1. Η αναλυτικι Διακιρυξθ.  
2. Η παροφςα υγγραφι Τποχρεϊςεων  
3. Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  
4. Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ  
5. Η Σεχνικι και θ Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου, κακϊσ και  
τα πλιρθ τεχνικά και περιγραφικά ςτοιχεία, που κα δοκοφν με τθν προςφορά.  

Άρθρο 4ο 
 Αξία και τρόποσ εκτελζςεωσ τησ προμήθειασ 

Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με δθμόςιο θλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνιςμό. Κριτιριο 
κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι) για το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν 
προςφορά για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ Α-Γ. 
Η αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 75.453,44 € άνευ ΦΠΑ 13% ιτοι ςυνολικοφ ποςοφ 
85.262,39€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 13% (75.453,44 € + 9.808,95€ ΦΠΑ 13% =85.262,39€) και κα 
βαρφνει δε πιςτϊςεισ που ζχουν εγγραφεί ςτουσ προχπολογιςμοφσ των φορζων υλοποίθςθσ τθσ 
προμικειασ οικονομικοφ ζτουσ 2020 και οικονομικοφ ζτουσ 2021.  

 
Άρθρο 5ο 

 Σιμζσ προςφορϊν 
Οι/Η οικονομικζσ/ι προςφορζσ/ά των/του υποψιφιων/ου προμθκευτϊν/τι, οι/ο οποίοι/οσ κα 
αναλάβουν/ει τθν παροφςα προμικεια, κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
υνεπϊσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι για τα προσ προμικεια 
είδθ κα παραμζνει ςτακερι για όςο κα είναι ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ για τθν παροφςα προμικεια, δθλαδι 
μζχρι τθν πραγματοποίθςθ και τθσ τελευταίασ παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςφμφωνα με ό,τι 
προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ. Οποιαδιποτε αλλαγι τουσ από τθν πλευρά του προμθκευτι κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και αντίκετθ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ. Προςφορά ςε άλλα νομίςματα ι με ριτρα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
τθν τιμι των προςφορϊν περιλαμβάνονται επίςθσ θ διάθεςη & εγκατάςταςη τριϊν (3) ψυκτικϊν 
θαλάμων ςυντήρηςησ των ςυςκευαςιϊν γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ του Δήμου Χερςονήςου, ενόσ (1) 
ψυκτικοφ θαλάμου για τισ ανάγκεσ του ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΘΟΤ» και ενόσ (1) ψυκτικοφ θαλάμου  για τισ ανάγκεσ του ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ»,   ςε ςημεία που θα υποδειχθοφν από τθν Τπθρεςία ςφμφωνα με το 
άρκρο 13 τθσ παροφςθσ. 
Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και εφόςον υπάρξουν, απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ.  

Άρθρο 6ο 
φμβαςη 

 Ο ανάδοχοσ/ ανάδοχοι τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, είναι 
υποχρεωμζνοσ/οι να προςζλκει/ουν ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, που κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ, από τθσ 
κοινοποίθςθσ ςε αυτόν/αυτοφσ του αποτελζςματοσ, προσ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και να κατακζςει/ουν, 
τθν κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςθσ, εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ. 
 Η ςφμβαςθ ςυνάπτεται α) με το Δήμο Χερςονήςου για την ομάδα Α που αφορά τθν προμικεια γάλακτοσ 
για το προςωπικό του Διμου, β) με το Νομικό πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία 
«ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» για την ομάδα Β και γ) με το Νομικό 
πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ 
ΧΕΡΟΝΘΟΤ» για την ομάδα Γ. 
 

 



14 
 

Άρθρο 7ο 
                                                                     Διάρκεια φμβαςησ 
Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ και μζχρι 31/12/2021.  
Η ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016 για χρονικό 
διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν εφόςον δεν κα υπάρξει κατά το χρόνο παράταςθσ υπζρβαςθ των 
προβλεπομζνων ποςοτιτων που κατακυρϊκθκαν ςτον προμθκευτι και τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 
αυτϊν με ΦΠΑ,  μετά από ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ προμικειασ και 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ι αντίςτοιχα του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζκαςτου 
Νομικοφ Προςϊπου, είτε με πρωτοβουλία του κάκε φορζα και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε 
φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου. τθν περίπτωςθ αυτι ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να ικανοποιιςει το αίτθμα του 
Διμου ι του Νομικοφ Προςϊπου με τθν ίδια τιμι με αυτι τθσ προςφοράσ του.  
Η ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα εξισ: 
- Σον Σόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  
- Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ  
- Σισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία τυπικζσ διατάξεισ  
- Σα προσ προμικεια είδθ και τθν ποςότθτα  
- Σθν ςυμφωνθκείςα τιμι  
- Σον Σόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν  
- Σθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ  
- Σον τρόπο πλθρωμισ 
-Σον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν 
 Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν: 
α) Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα 
β) Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε 
γ) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν επιβλθκεί τυχόν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ,  
δ) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
 

Άρθρο 8ο 
 Εγγυήςεισ 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ 
ςυνυπολογιηομζνου του ΦΠΑ.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
                                                                   

Άρθρο 9ο 
Πληρωμή 

Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται ςταδιακά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε φορζα, κατά τθ 
διάρκεια τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και με τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
και τθν προςκόμιςθ των τιμολογίων. 

Άρθρο 10ο  
Παραλαβή 

Η παραλαβι του γάλακτοσ κα διενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ 
τθσ ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ. Σα προςφερόμενα είδθ κα είναι παραδοτζα ςε χϊρο που κα υποδειχκεί 
από τον φορζα υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, ενϊ οι τιμζσ τθσ προςφοράσ κατά περίπτωςθ και όπωσ 
ορίηεται ςτθν ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ, κα είναι τελικζσ. Η παραλαβι των παραπάνω ειδϊν 
ενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι παρουςία του αναδόχου. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί 
απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν 
τζλεια απόρριψθ των ειδϊν ι τθν αντικατάςταςθ τουσ χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το φορζα ςφμφωνα με 
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τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. Η οριςτικι παραλαβι των εκάςτοτε ειδϊν κα 
πρζπει να γίνεται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 30 θμερϊν από τθν προςωρινι παραλαβι τουσ. Κάκε 
δαπάνθ πικανοφ ελζγχου των υπό προμικεια ειδϊν τιμολογείται ςτον μειοδότθ και αποπλθρϊνεται από 
αυτόν. Θα γίνεται ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ, τθσ τακτικισ απολφμανςθσ των μεταφορικϊν μζςων που 
χρθςιμοποιεί ο προμθκευτισ, τθσ ζγκαιρθσ και ςωςτισ ποςοτικά εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ, των 
μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν του είδουσ, οςμι, γεφςθ, όψθ κ.λ.π. 

Άρθρο 11ο  
Φόροι - τζλη - κρατήςεισ 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ νόμιμεσ κρατιςεισ που ιςχφουν.  
 

Άρθρο 12ο 
Ελαττωματικά προϊόντα 

Εφόςον θ ποιότθτα των υπό προμικεια ειδϊν και τθσ ςυςκευαςίασ τουσ κατά περίπτωςθ δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθν προςφορά του προμθκευτι ι εμφανίηουν 
ελαττϊματα, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει ι να βελτιϊςει αυτά, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Άρθρο 13ο  
                                                Χρόνοσ, χϊροι και τρόποσ παράδοςησ  
Σο προσ προμικεια γάλα κα παραδίδεται τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα μετά από υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ  
και ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ αναγκαία ποςότθτα ςτα εξισ ςθμεία: 

 Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτισ Γοφρνεσ ςτθν ζδρα του Διμου Χερςονιςου (εντόσ τθσ πρϊθν 
αμερικανικισ βάςθσ Γουρνϊν) 

 Δθμοτικό Κατάςτθμα Χερςονιςου (Ελευκερίασ 50, Λιμ. Χερςονιςου, τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Χερςονιςου του Διμου Χερςονιςου) 

Οι ποςότθτεσ γάλακτοσ όπωσ αυτζσ κα αναφζρονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ, κα κακοριςτοφν με βάςθ τισ 
αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ δικαιοφχων του Διμου και των νομικϊν του προςϊπων, όπωσ αυτζσ κα ζχουν 
προκφψει ωσ τθν θμζρα αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον 
προμθκευτι. 
Οι ποςότθτεσ αυτζσ κα μποροφν να μεταβάλλονται με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του Διμου και ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του υπεφκυνου ανά υπθρεςία 
προσ τον προμθκευτι όςον αφορά ςτθν κατανομι τθσ αλλά και όςον αφορά γενικότερα ςτισ θμεριςιεσ 
ανάγκεσ του Διμου.  
Επίςθσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκοφν ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ αναλυτικζσ 
καταςτάςεισ δικαιοφχων παροχισ γάλακτοσ, ανά υπθρεςία και ανά ςθμείο διανομισ 
Με βάςθ αυτζσ τισ καταςτάςεισ κα μπορεί ο προμθκευτισ να παραδίδει τθν ακριβι ποςότθτα γάλακτοσ 
πλιρουσ ςε λιπαρά ςτο ςθμείο παράδοςθσ. 
Σο γάλα, το οποίο κα παραδίδεται ςτα προαναφερόμενα ςθμεία, κα διατθρείται μζχρι να παραδοκεί 
ςτουσ δικαιοφχουσ ςε κατάλλθλουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ που κα εγκαταςτιςει και κα ςυντθρεί ο 
προμθκευτισ. Ο προςφζρων κα πρζπει κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ επί ποινι αποκλειςμοφ ςτθν οποία 
κα δθλϊνει: 
Α) Ότι κα εγκαταςτιςει και κα ςυντθρεί τουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ. 
Β) Οι ψυκτικοί κάλαμοι  κα είναι κατάλλθλοι για τθ ςυντιρθςθ του γάλακτοσ  
Η αναγκαία ποςότθτα γάλακτοσ κα παραδίδεται ςτο Διμο τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα (εκτόσ 
αββάτου και Κυριακισ κακϊσ και αργιϊν) από τον προμθκευτι ςτισ πρϊτεσ εργάςιμεσ ϊρεσ των 
θμερϊν αυτϊν (από 07:00 π.μ. το αργότερο ζωσ τισ 8:00 π.μ.), ϊςτε να παραδίδεται ζγκαιρα ςτουσ 
δικαιοφχουσ.  
Η υπθρεςία κα ζχει το δικαίωμα αλλαγισ τθσ ϊρασ παράδοςθσ (πάντα κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον 
προμθκευτι), για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ. 
Τποχρεωτικά, θ θμερομθνία λιξθσ του γάλακτοσ που κα παραδίδεται από τον προμθκευτι δεν κα 
αντιςτοιχεί ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμζρα παραλαβισ του από το 
Διμο. Για παράδειγμα, αν το γάλα παραδοκεί τθν 04/3/2020, θ θμερομθνία λιξθσ δεν πρζπει να είναι 
προγενζςτερθ τθσ 07/3/2020. 
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Σα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταφορικά μζςα, ο ζλεγχόσ τουσ ς’ όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ 
και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά τουσ ςτουσ χϊρουσ 
που κα υποδεικνφει κάκε φορά θ υπθρεςία, βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι.  
Η μεταφορά του γάλακτοσ κα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μζςα του προμθκευτι, κακαρά 
και απολυμαςμζνα, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ. 
Σα προϊόντα και θ διακίνθςι τουσ κα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν, τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ και 

αποφάςεισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων.  
Άρθρο 14ο  

Κυρϊςεισ - ζκπτωςη του αναδόχου 
τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων 
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/16. Ο 
προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτι, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου ςτισ περιπτϊςεισ :  
1. Όταν ο προςφζρων δεν προςζρκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να υπογράψει τθν ςχετικι 
ςφμβαςθ  
2. Εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι 
το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε. 
Ο προςφζρων δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν:  
1. Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι θ προμικεια δεν πραγματοποιικθκε με ευκφνθ του Φορζα. 
2. υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ςφμφωνα με το άρκρο 204 του Ν. 4412/16.  
τον προςφζροντα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι φμβαςθ επιβάλλονται με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ τθσ προμικειασ ,θ οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, οι 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/16.  
 

 
Γοφρνεσ, 27.12.2019 

 
Θ ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
 
 

ΣΑΙΟΤΔΘ ΚΑΛΛΙΡΟΘ 

  
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΘ 
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
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