
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 
 173 43 Άγιος Δημήτριος

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ευφροσύνη
Τηλ: 213 200.7764

     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :1 /2019
       (CPV 15511000-3)
      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
     182.894,47 € €(συμπ.Φ.Π.Α)
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
     202.183,84€(συμπ.Φ.Π.Α και 
     προαίρεσης ποσού 19.289,37€)             

TEXNIKH ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΙΑ  ΤΗΝ  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ  ΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)”  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 
 173 43 Άγιος Δημήτριος

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ευφροσύνη
Τηλ: 213 200.7764

     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2019
        (CPV 15511000-3)
     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
     182.894,47 € €(συμπ.Φ.Π.Α)
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
     202.183,84€(συμπ.Φ.Π.Α και 
     προαίρεσης ποσού 19.289,37€)             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των

Νομικών  του  Προσώπων  Ν.Π.Δ.Δ.   (Οργανισμού  Παιδείας  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και

Προστασίας  και  Οργανισμού  Πολιτισμού  ,  Αθλητισμού  και  Περιβάλλοντος,  Α/θμιας  Σχολικής

Επιτροπής, Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής ), για τα έτη 2019-2020.

Β. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων
εκατόν ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων  λεπτών “202.183,84”€ συμπεριλαμβανομένου
του  δικαιώματος  προαίρεσης έως  15%,  ποσού  δέκα εννέα  χιλιάδων διακοσίων ογδόντα  εννέα
ευρώ και τριάντα επτά λεπτών “19.289,37”€ Ο προϋπολογισμός της μελέτης χωρίς την προαίρεση
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων, οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και
σαράντα  επτά  λεπτών “182.894,47”  €  και θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  των
οικονομικών  ετών  2019-2020  του  Δήμου  και  των  Νομικών  του  Προσώπων.  Οι  ανάγκες  της
προμήθειας σε γάλα σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών διαμορφώνoνται ως εξής:

Για το έτος 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ

190 37.620 1,06 39.877,2
0

5.184,0
4

45.061,2
4

ΥΠΟ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ

42 5.544 1,06 5.876,64 763,96 6.640,60

ΟΑΕΔ 116 15.312 1,06 16.230,7
2

2109,99 18.340,7
1

ΟΠΚΑΠ 33 5.237 1,06 5.551,22 721,66 6.272,88

ΟΠΑΠ 12 2.376 1,06 2.518,56 327,41 2.845,97

Α/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠ
Η

26 4.004 1,06 4.244,24 551,75 4.795,99

Β/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠ
Η

14 2.156 1,06 2.285,36 297,10 2.582,46

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 72.249 76.583,9
4

9.955,9
1

86.539,8
5
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Προαίρεση για το 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ

12 2.376 1,06 2.518,56 327,41 2.845,97

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 2.376 2.518,56 327,41 2.845,97

Για το έτος 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛ
ΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΣΕ 
ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ

190 50.160 1,06 53.169,60 6.912,05 60.081,65

ΥΠΟ 
ΠΡΟΣΛΗΨ
Η

42 11.088 1,06 11.753,28 1.527,92 13..281,20

ΟΠΚΑΠ 33 7.227 1,06 7.660,62 995,88 8.656,50

ΟΠΑΠ 12 3.168 1,06 3.358,08 436,55 3.794,63

Α/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟ
ΠΗ

26 5.720 1,06 6.063,20 788,22 6.851,42

Β/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟ
ΠΗ

14 3.080 1,06 3.264,80 424,42 3.689,22

ΓΕΝ.ΣΥΝΟ
ΛΟ

80.443 85.269,58
11.085,04 96.354,62

Προαίρεση για το έτος 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩ
Ν 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ

12 3.168 1,06 3.358,08 436,55 3.794,63

ΟΑΕΔ 60 10.560 1,06 11.193,6
0

1.455,1
7

12.648,7
7

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛ
Ο

13.728 14.551,6
8

1.891,7
2

16.443,4
0

• . Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με  Ηλεκτρονικό  Ανοιχτό

Διαγωνισμό,  σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.  10 του Ν.  4412/2016  και  ως κριτήριο

κατακύρωσης, ορίζεται, η χαμηλότερη τιμή επί των τιμών της μελέτης.

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 
 173 43 Άγιος Δημήτριος

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ευφροσύνη
Τηλ: 213 200.7764

     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2019
     (CPV 15511000-3)
     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
     182.894,47 € €(συμπ.Φ.Π.Α)
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
     202.183,84€(συμπ.Φ.Π.Α και 
     προαίρεσης ποσού 19.289,37€)             

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1
   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  για  το

προσωπικό του Δήμου, του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας

(ΟΠΚΑΠ), του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, (ΟΠΑΠ), της Α/θμιας

Σχολικής Επιτροπής και της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν 
διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα:

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

• Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 « Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα».

• Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/10  (ΦΕΚ  87/  Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και
τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές
Απλουστεύσεις  –Καταργήσεις,  ΣυγχωνεύσειςΝομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του
Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  τουΠ.Δ.  318/1992  (Α΄  161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» (Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1αυτού

• Τις  διατάξεις  του  Ν.  4129/2013  (Α΄52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το
ΕλεγκτικόΣυνέδριο».

• Τις  διατάξεις  του  Ν.  4013/2011  (Α΄204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
ΔημοσίωνΣυμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

•  Τις  διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας μετην
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

• Τη  με  αριθμ.  Π1/2380/18-12-2012  Κ.Υ.Α περί  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
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• Τις  διατάξεις  του  άρθρου 4  παράγραφος 1  έως 5  της  εγκυκλίου  3/26-03-2013,  για  την
ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών των Δήμων των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών
τους  προσώπων,  των  Περιφερειών,  των  Ιδρυμάτων  και  των  νομικών  τους  προσώπων
καθώς  και  των  συνδέσμων  των  Ο.Τ.Α.  Α΄  και  Β΄βαθμού  της  από  12-12-2012  Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  τεύχος  Α’  240)  που  κυρώθηκε  με  τον  Ν.  4111/2013
(ΦΕΚτεύχος Α’ 18).

• Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

• Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

• Το Ν. 4472/2017, παρ.16 του άρθρου 47 περί τροποποίησης διατάξεων του Ν. 4412/2016.

• Την Υ.Α.  53361/2006/Β’1503 “Παροχή μέσων ατομικής  προστασίας  σε  υπαλλήλους  των
ΟΤΑ & μέσα προληπτικής ιατρικής, 

• Την  Υ.Α.  ΤΤ 36586/2007/Β’1323  τροποποίηση  της  υπ’ αριθμόν  53361/2-10-2006  κοινής
υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
& μέτρα προληπτικής ιατρικής. 

• Το Π.Δ.56/1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγιειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή
και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/τ.Α’/17-2-1995).

• Τα σχετικά άρθρα του Κώδικα Τροφίμων,  Ποτών και  Αντικειμένων κοινής χρήσης (ΦΕΚ
788/τ.Β’/1987).

• Τον κανονισμό (ΕΚ) αρ.852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,της
29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής τροφίμων.

• Την  υπ.αρ.Υ1/Γ.Π/οικ.96967  υγειονομική  διάταξης  περί  «Υγειονομικών  όρων  και
προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

• Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017, περί χορήγησης Μέσων Ατομικής
Προστασίας στις σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση Μίσθωσης έργου.

• Τις διατάξεις της υποπαραγρ. Ζ του ν.4152/2013.
• Το με αριθμ.  πρωτ.  112/16-01-2019 Πρωτογενές  Αίτημα (19REQ004339707/16-01-2019)

του του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας.
• Την με αριθμ. πρωτ. 114/16-01-2019 (19REQ004339707/16-01-2019) Αποφάση Ανάληψης

πολυετούς υποχρέωσης του Προέδου του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Προστασίας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε η σχετική πίστωση στον
ΚΑΕ 15.6061.06 για τα  οικονομικά έτη 2019-2020.

• Το με αριθμ.  πρωτ.  114/21-01-2019 Πρωτογενές  Αίτημα (19REQ004353229/21-01-2019)
του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.

• Την με αριθμ. πρωτ. 115/21-01-2019 (19REQ004355098/21-01-2019) Αποφάση Ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης του Προέδου του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλ-
λοντος  σύμφωνα  με  την  οποία  εγκρίθηκε  και  διατέθηκε  η  σχετική  πίστωση  στον  ΚΑΕ
15.6061.02 για τα  οικονομικά έτη 2019-2020.

• Το με αριθμ. πρωτ. 36/15-01-2019 Πρωτογενές Αίτημα (19REQ004356565/21-01-2019) της
Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής

• Την  με αριθμ.  πρωτ.  46/18-01-2019 (19REQ004356742/16-01-2019)  Αποφάση του Προ-
έδρου της Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε η
σχετική πίστωση για τα  οικονομικά έτη 2019-2020.

• Το με αριθμ. πρωτ. 25/14-01-2019 Πρωτογενές Αίτημα (19REQ004353687/21-01-2019) της
Β/θμιας  Σχολικής Επιτροπής
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• Την  με αριθμ.  πρωτ.  39/18-01-2019 (19REQ004357236/21-01-2019)  Αποφάση του Προ-
έδρου της Β/θμιας  Σχολικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε η
σχετική πίστωση για τα  οικονομικά έτη 2019-2020.

• Το με αριθμ. πρωτ. 2697/21-01-2019 Πρωτογενές Αίτημα (19REQ004357555/21-01-2019)
του Δήμου 

• Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ.  καθώς και  με το αριθμ. πρωτ.
41455/20-12-2018 έγγραφο του Γραφείου Προσωπικού της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
με  κατάσταση δικαιούχων για την παροχή φρέσκου γάλακτος  . 

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι :
α) Όροι Διακήρυξης
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο προσφοράς
γ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.Η δαπάνη για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,

Οργανισμού  Παιδείας  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Προστασίας,  του  Οργανισμού  Πολιτισμού,

Αθλητισμού  και  Περιβάλλοντος, της  Α/θμιας  Σχολικής  Επιτροπής  και  της  Β/θμιας  Σχολικής

Επιτροπής για τα έτη 2019-2020 , έχει προϋπολογισθεί στο ποσό  των διακοσίων δύο χιλιάδων

εκατόν ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων  λεπτών “202.183,84”€ συμπεριλαμβανομένου

του  δικαιώματος  προαίρεσης έως  15%,  ποσού  δέκα εννέα  χιλιάδων διακοσίων ογδόντα  εννέα

ευρώ και τριάντα επτά λεπτών “19.289,37”€ Ο προϋπολογισμός της μελέτης χωρίς την προαίρεση

ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων, οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και

σαράντα επτά λεπτών “182.894,47” €.

2.Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί:

- από ίδια και ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου &
- από ίδια έσοδα των νομικών προσώπων, Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και Προστασίας, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, της Α/θμιας

Σχολικής Επιτροπής και της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

3.Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τους  ΚΑΕ  του  Δήμου  και  των  νομικών  προσώπων  του

οικονομικών ετών 2019-2020, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω:
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ 
ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΟΣΟ 
ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΟΣΟ ΠΡΟΑΙ-
ΡΕΣΗΣ 2019 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕ-
ΣΗΣ 2020

  ΔΗΜΟΣ

10.6063.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

7.352,09 9.802,79

15.6063.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

2.608,81 1.581,10

20.6063.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

45.219,35 54.389,70
1.185,82 1.581,09

25.6063.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

474,33 632,44

30.6063.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ” 

3.873,68 3478,41
474,33 632,44

35.6063.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

4.664,23 2.213,53 474,33 632,44

45.6063.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

2.055,42 1.264,88 711,49 948,66

70.6063.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

3.794,63 12.648,77

ΟΠΚΑΠ 15.6061.06
6.272,88 8.656,50

ΟΠΑΠ
 
15.6061.02 

2.845,97 3.794,63
Α/ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.795,99
6.851,42

Β/ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.582,46
3.689,22
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ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ -ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Προμήθειας

5.1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΦΜ 090317374 ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 55 – Τ.Κ 173 43 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.2132007764-65-66. ΦΑΞ. 210 9714303

Ο προμηθευτής δεσμεύεται με την υπογραφή  της σύμβασης να παραδόσει ψυγεία (βιτρίνα)  συ-

ντήρησης, προκειμένου να φυλάσσεται και να διατηρείται στην κατάλληλη θερμοκρασία το φρέσκο

γάλα. Τα ανωτέρω ψυγεία θα τοποθετηθούν ως κατωτέρω:

Ένα (1) ψυγείο θα τοποθετηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Μεγάρου (Αγίου Δημη-

τρίου 55- ισόγειο). 

Δύο (2) ψυγεία συντήρησης του φρέσκου γάλακτος στο εργοτάξιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

του Δήμου Αγίου Δημητρίου ( Αγίου Δημητρίου 321 – 1ος οροφ.). 

Χρόνος παράδοσης του φρέσκου γάλακτος θα γίνεται τμηματικά τις εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με

τις  προκύπτουσες  ανάγκες  και  κατόπιν  συνεννόησης  και  έγγραφης  εντολής  των  αρμοδίων

υπηρεσιών του Δήμου.

Για τη διανομή που αφορά το χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου , η παράδοση θα εκτελείται από

7:00 έως 9:00 π.μ. ενώ για τη διανομή που αφορά το χώρο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος η

παράδοση θα εκτελείται 5:00- 07:00

Τόπος παράδοσης του φρέσκου γάλακτος θα  είναι ο χώρος του Δημαρχιακού Μεγάρου (ισόγειο- 

Αγ.Δημητρίου 55- Αγ.Δημήτριος) και ο χώρος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ( 1ος όροφος - Αγ. 

Δημητρίου 321- Αγ.Δημήτριος)

5.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΠΚΑΠ)

ΑΦΜ 099068070 ΔΟΥ Αγ.  Δημητρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τήνου 27 – Αγ.Δημήτριος Τ.Κ 173 43

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.213 2007712-13 ΦΑΞ. 213 2007732.
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Ο προμηθευτής δεσμεύεται με την υπογραφή  της σύμβασης να παραδόσει ένα (1) ψυγείο που θα

τοποθετηθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή  στις κτιριακές εγκαταστάσεις  του  Α' Παιδικού

Σταθμού επί της οδού Δερβενακίων 26-Άγιος Δημήτριος.

Ο χρόνος παράδοσης του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και

κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνεται  κάθε

ημέρα πλην Σαββάτων, Κυριακών και επισήμων αργιών.

Τόπος παράδοσης.. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται στο κτίριο του Α' Παιδικού Σταθμού επί

της οδού Δερβενακίων 26-Άγιος Δημήτριος.

5.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ο.Π.Α.Π)

ΑΦΜ: 997751943 ΔΟΥ: Αγ.Δημητρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίου Δημητρίου  216 & Ειρήνης 17- Άγιος Δημήτριος

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9760505 - 9733370 ΦΑΞ. 210 9765147

Χρόνος παράδοσης. Το γάλα θα παραδίδεται  τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες

και κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνεται κάθε

ημέρα πλην Σαββάτων, Κυριακών και επισήμων αργιών.

Τόπος  παράδοση. Το  γάλα  θα  παραδίδεται  στο  χώρο  του  Δημοτικού  Σταδίου επί  της  οδού

Θεομήτορος & Αγίου Δημητρίου (είσοδος από Θεομήτορος) - Αγιος Δημήτριος.

5.4  Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΦΜ: 997752048 ΔΟΥ: Αγ.Δημητρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ξενοφώντος 10 - Άγιος Δημήτριος

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9712955 ΦΑΞ. 210 9712955

Χρόνος παράδοσης. Το γάλα θα παραδίδεται  τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες

και κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνεται κάθε

ημέρα πλην Σαββάτων, Κυριακών και επισήμων αργιών.

Τόπος παράδοση. Το γάλα θα παραδίδεται στο χώρο του  Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού

Αγίου Δημητρίου 55, Αγιος Δημήτριος.

5.5  Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΦΜ: 997752036 ΔΟΥ: Αγ.Δημητρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ξενοφώντος 10 - Άγιος Δημήτριος

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9712955 ΦΑΞ. 210 9712955
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Χρόνος παράδοσης. Το γάλα θα παραδίδεται  τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες

και κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνεται κάθε

ημέρα πλην Σαββάτων, Κυριακών και επισήμων αργιών.

Τόπος παράδοση. Το γάλα θα παραδίδεται στο χώρο του  Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού

Αγίου Δημητρίου 55, Αγιος Δημήτριος.

Γενικά: 

Η παράδοση του φρέσκου γάλακτος  θα  γίνεται  με  δαπάνες  του προμηθευτή και  με  δικά του

μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία θα πληρούν τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών»

και τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις.  Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση να

τοποθετεί  το φρέσκο γάλα άμεσα εντός των ψυγείων που έχει  παραδόσει στους καθ’υπόδειξη

χώρους, προκειμένου να μην προκληθούν αλλοιώσεις. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν ιδιοκτησιακά

στον προμηθευτή, ο δε Δήμος Αγίου Δημητρίου θα κάνει μόνο χρήση αυτών και δεσμεύεται να τα

επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης.

Σε  περίπτωση  δε  μη  σωστής  λειτουργίας  των  ψυγείων,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  όπως

αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία τους ή όπως προβεί στην αντικατάσταση αυτών με άλλα.

Ο Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής και ο

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής διατηρεί το

δικαίωμα για ορισμένες περιόδους, να διακόπτει προσωρινά και για μικρό χρονικό διάστημα την

χορήγηση γάλατος, λόγω ειδικών συνθηκών .

Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  εγγυάται  την  καλή  συντήρηση  του  προϊόντος  στους  ψυκτικούς

θαλάμους που θα προμηθεύσει την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει

σε τακτική συντήρηση αυτών. Η συντήρηση θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής επίσης ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θαλάμου οφείλει

να  τον αντικαθιστά με άλλο.

 Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 6

   Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή του

γάλακτος και  εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει  κανένα πρόβλημα ως προς την

ποιότητα και καταλληλότητα αυτού.

.

ΑΡΘΡΟ 7
                                                                      Εγγύησεις 

Εγγυητική Συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα (1%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς
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το Φ.Π.Α. Υποβάλλεται από τον Οικονομικό φορέα (προμηθευτή) ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου

pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη

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

που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας μπορεί, πριν

τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλε-

σης  και στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκη-

θείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης

επ’ αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

H εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρ-

κεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την

παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑ-
ΠΑΝΗΣ  ΧΩ-

ΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗ
1%

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

161.853,51€ 1.618,53€

Εγγυητική  Kαλής Eκτέλεσης της Σύμβασης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το

άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος

ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο πα-
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ράδοσης των υπηρεσιών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των

όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Περιεχόμενο Εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- Την ημερομηνία έκδοσης

- Τον εκδότη

- Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

- Τον αριθμό της εγγύησης.

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

- Την πλήρη επωνυμία, το Α.Φ.Μ, και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση.

- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής).

- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως.

- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου 

- Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολι-
κά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

-Στην περίπτωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίση-

μη μετάφραση στην ελληνική. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλ-

λαγμα.
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Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης 

και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη

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

ας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.

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

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

ρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 72

Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 8
Χρόνος ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα δέκα μηνών (10)

μηνών  από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το άρθρο 7 της

παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική

διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 9
  Ανάδειξη Μειοδότη

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί των τιμών της μελέτης και με την προϋπόθε-
ση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας,
λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα παρακάτω στοιχεία:

• Τη συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυ-

ξης. 

• Τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε. 

• Την προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους δια-

γωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επι-

κρατούν στην αγορά. 
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί

το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

Σε  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  θα  διενεργείται  κλήρωση  σύμφωνα  με  το  άρθρο  90  του

ν.4412/2016. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι

σύμφωνες  με  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι ποσοστό έκ-

πτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10

 Υπογραφή της σύμβασης

Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών

από  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  ανάθεσης,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Αν ο προμηθευτής ο οποίος

επιλέχθηκε, δεν προσέλθει έγκαιρα να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περίπτωση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της απόφασης 11389/1993 του ΥΠ. ΕΣ.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των υπό προμήθεια ειδών στην παρούσα είναι  από  την

ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη και έως 31/12/2020. 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α.  Παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα,  ή  εάν  αυτή  που  παραδόθηκε  σε  περίπτωση διαιρετού

υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως

ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ.  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι  τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

                                                      ΑΡΘΡΟ 11

                                   Ειδικοί όροι-Δικαίωμα Προαίρεσης

Το δικαίωμα προαίρεσης δεσμεύει τον ανάδοχο να συναινέσει στην επέκταση της σύμβασης για την

προμήθεια φρέσκου γάλακτος, με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη δήλωση της αναθέτου-
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σας αρχής. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό έως 15% της προϋπολογισθείσας δαπάνης

δηλαδή στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λε-

πτών “19.289,37”€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. και δύναται να ενεργοποιηθεί όποτε προκύ-

ψει ανάγκη από την υπηρεσία. Το δικαίωμα της προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί πο-

σοτικά και ποιοτικά και δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, πέραν του ποσοστού

έως 15%, όπως αυτές καθορίστηκαν και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο

                                                          ΑΡΘΡΟ 12

                                             Φόροι τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

                                                           ΑΡΘΡΟ 13

                                      Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

1.Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι

λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  209,  επιβάλλεται

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας

της συνολικής ποσότητας αυτών.

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντί-

στοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 14
Πλημμελής κατασκευή

Οι προμηθευτής  εγγυάται ότι το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 

σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες

θα συμφωνούν με όσα ορίζει ο κώδικας τροφίμων και ποτών,  απαλλαγμένα από παράσιτα έντομα,

ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.
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Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται

οι  παραπάνω  διαβεβαιώσεις  του  προμηθευτή.  Ο  προμηθευτής  έχει  την  υποχρέωση  ν’

αντικαταστήσει,  ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα γάλακτος που προμήθευσε,

μέσα  σε  δύο  εργάσιμες  (2)  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των  παραπάνω

διαβεβαιώσεων.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  πως  το  μέγιστο  ποσοστό  που  πρέπει  να

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσας προμήθειας.

Οι  δαπάνες  επιστροφής  στον  προμηθευτή  των  ακατάλληλων  προϊόντων  και  αποστολής  στην

Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

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

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει:

- τη χώρα προέλευσης καθώς και τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερομένων ειδών

- τα ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας ISO22000 σε ισχύ ή αντίστοιχα ή ανώτερα.

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 
 173 43 Άγιος Δημήτριος

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ευφροσύνη
Τηλ: 213 200.7764

     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2019
     (CPV 15511000-3)
     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
     182.894,47 € €(συμπ.Φ.Π.Α)
     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
     202.183,84€(συμπ.Φ.Π.Α και 
     προαίρεσης ποσού 19.289,37€)             

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται

στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. (άρθρο

63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ  και άρθρο 78 ν.4412/2016)  Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να

στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα

κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των κάτωθι

  Α.  Υπεύθυνη  Δήλωση του  Ν.1599/86 του  οικονομικού  φορέα  στις  ικανότητες  του  οποίου

στηρίζεται ο   προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα

αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση της

προμήθειας  με  τον  διαγωνιζόμενο,  πριν  την  τελική  κατακύρωση  του  παρόντος  διαγωνισμού,

προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.

Β.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/86 του  οικονομικού  φορέα  στις  ικανότητες  του  οποίου

στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας με

τον προσφέροντα διάρκειας τουλάχιστον ίσης με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης

της σύμβασης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το υπό προμήθεια γάλα θα είναι φρέσκο αγελάδας, πλήρες (3,5% λιπαρά) ,  παστεριωμένο και

ομογενοποιημένο και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες διατάξεις. Θα

προσφέρεται σε αεροστεγή συσκευασία ειδικού χάρτινου υλικού κατάλληλη για τρόφιμα πληρώντας

τους  όρους  υγιεινής,  με  βιδωτό  καπάκι  ασφαλείας,του  ενός  λίτρου  (1lt).  

Επί  της  συσκευασίας  θα  υπάρχουν  ευδιάκριτα  και  σε  εμφανές  σημείο:

Η  ένδειξη  «φρέσκο  γάλα»  καθώς  προορίζεται  για  άμεση  κατανάλωση.

 Η ημερομηνία παστερίωσης η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη από μία (1) ημέρα,  η ημερομηνία

λήξης  καθώς  η  διάρκεια  κατανάλωσης  η  οποία  δεν  θα  υπερβαίνει  τις  επτά  (7)  ημέρες,

συμπεριλαμβανομένης  της  ημέρας  συσκευασίας  και  της  ημέρας  παστερίωσης.

Η  θερμοκρασία  συντήρησή  του.

Ειδικό  σήμα  αναγνώρισης  με  την  εξής  μορφή:

Χώρα  στην  οποία  ευρίσκεται  η  εγκατάσταση  παραγωγής  και  τυποποίησης  του

προϊόντος  ολογράφως  ή  ως  κωδικός  με  δύο  (2)  γράμματα  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ISO.

Αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής ή κατά παρέκκλιση αυτόν της πρώτης ή δεύτερης

συσκευασίας.

Περιγραφή Είδους: 

Γάλα φρέσκο αγελάδος, πλήρες, παστεριωμένο (έκθεση σε θερμοκρασία 71,7οC για 15’’ ή 

ισοδύναμος συνδυασμός) και ομογενοποιημένο

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Λιπαρά: 3,5%

Ολικά στερεά: 11,5-12,5%

ΣΥΑΛ :≥8,50%

PH: 6,6-6,85

Οξύτητα: 14,5-15,5d

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά

Κολοβακτηρίδια: Θρεπτικά Συστατικά ανά 100gr/προϊόντος

Θρεπτικά συστατικά/100  ml
Ενέργεια: 63kcal
Πρωτεΐνες: 3,3gr
Υδατάνθρακες: 4,7gr
Λιπαρά: 3,5g
Ασβέστιο: 130mg
Φώσφορος: 95mg
Βιταμίνες: A, B1, B2, B6, B12, C, D, E
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Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού προσκομίζουν: 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που να δηλώνεται το εργοστάσιο παρασκευής το οποίο θα

εφαρμόζει  σύστημα HACCP στη συλλογή επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων

του και  να έχει πιστοποιηθεί βάση του ISO22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο.

     Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 
 173 43 Άγιος Δημήτριος

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ευφροσύνη
Τηλ: 213 200.7764

                                                                         
                           

      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

      ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/ 2019
      (CPV 15511000-3)
      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
     182.894,47 € €(συμπ.Φ.Π.Α)
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
     202.183,84€(συμπ.Φ.Π.Α και 
     προαίρεσης ποσού 19.289,37€)             

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡ

ΑΦΗ

ΜΟΝΑΔ
Α

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ

ΠΟΣΟ-
ΣΤΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ
ΦΠΑ

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΣ

1
ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ

Λίτρο
12.464

1,06 € 13% 13.211,84 1.717,54 14.929,38 ΟΠΚΑΠ

2
ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ

Λίτρο
5.544

1,06 € 13%   5.876,64 763,96€ 6.640,60€ ΟΠΑΠ

3

ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ

Λίτρο
9.724 1,06 € 13% 10.307,44 1.339,97 11.647,41

Α/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠΙΤ
ΡΟΠΗ

4

ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ

Λίτρο
5.236 1,06 13% 5.550,16 721,53 6.271,68

Β/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠΙΤ
ΡΟΠΗ

5
ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ

Λίτρο 135.828 1,06 € 13% 143.977,68 18.717,10 162.694,77 ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ 168.796 178.923,76 23.260,08 202.183,84

     Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 
 173 43 Άγιος Δημήτριος

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ευφροσύνη
Τηλ: 213 200.7764

      ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/ 2019
      (CPV 15511000-3)
      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
     182.894,47 € €(συμπ.Φ.Π.Α)
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
     202.183,84€(συμπ.Φ.Π.Α και 
     προαίρεσης ποσού 19.289,37€)             

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο    ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ

1 Φρέσκο γάλα 168.796

               ΦΠΑ 13%

        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
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