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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ   05/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

«προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου  για
το έτος 2023» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 55.990,94 €  με Φ.Π.Α
Κ.Α: 15.6063.0000  ,  20.6063.0001  ,  25.6063.0001  ,  30.6063.0001  ,
35.6063.0001 
CPV:  03333000-4
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Συμβατικά στοιχεία
α) Τεχνική Έκθεση
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Προϋπολογισμός
δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΛΙΤΟΧΩΡΟ   21.10.2022
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

   H παρούσα μελέτη αφορά  την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου
Δίου Ολύμπου,  για το έτος 2023 , ξεκινώντας από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης  . 

  Η  μελέτη  συντάχτηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ
147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)., καθώς και των Ν. 3463/06
και 3852/10 και τις υπ. αριθμ. 311/2011 και 217/2014 πράξεις του  VII Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου .
  
  Κριτήριο επιλογής του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά,   αποκλειστικά βάσει  τιμής ήτοι   η χαμηλότερη τιμή  για  το
σύνολο των ειδών και την ποσότητά τους .  Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την
χαμηλότερη τιμή .

  Κάθε  διαγωνιζόμενος  που  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλει
προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών  

  Προσφορά που δεν θα καλύπτει  το σύνολο ή την ποσότητα των ειδών κάποιας
ομάδας όπως περιγράφεται στον  προϋπολογισμό θα αποκλείεται     

   Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τους  κωδικούς  ΚΑ   15.6063.0000,  20.6063.0001,
25.6063.0001, 30.6063.0001, 35.6063.0001  του προϋπολογισμού του Δήμου  έτους
2023

                                                                                                   Λιτόχωρο 21.10.2022
                                                                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                     
                                                                                           Γεωργαντάς Θεόδωρος
                                                                                                     ΔΕ Διοικητικού
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                                                              ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

 Το  γάλα  πρέπει  να  είναι  λευκό  γάλα  αγελάδας,  φρέσκο,  παστεριωμένο  και
ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Θα πρέπει να είναι σε
συσκευασία του 1  λίτρου κατάλληλης για υγρά τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη
χρήση. Οι συσκευασίες γάλακτος θα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και δεν
θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον
3,5 % λιπαρά. Ενδέχεται να ζητηθεί και γάλα με 1,5% λιπαρά. 
Το διανεμόμενο γάλα θα πρέπει την ημέρα παράδοσης από τον προμηθευτή να έχει
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες διάρκεια πριν την λήξη.

Το υπό προμήθεια γάλα θα πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών(ΦΕΚ  788/Β   ́/31.12.1987)  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και
ισχύει.  Eπί  της  συσκευασίας  του  προϊόντος  θα  αναγράφονταικατ’  ελάχιστον:η
ημερομηνία  παστερίωσης  -ανάλωσης,οι  συνθήκες  διατήρησης  του  προϊόντος,  τα
θρεπτικά  συστατικά  ανά  100  mlπροϊόντος  αναλυτικά  (πρωτεΐνες,  ασβέστιο,
φώσφορο,  μεταλλικά  στοιχεία,  βιταμίνες,  κτλ),  οι  κωδικοί  και  γενικά  όλα  τα
απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής
(τόπος, χρόνος, παρτίδα), ο αριθμός αδείας χημείου, ο αριθμός του ΓΧΚ.

Οι προμηθευτές οφείλουν: 
1) να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία για την υγιεινή των

τροφίμων  η  οποία  υλοποιείται  σύμφωνα  με  τις  αρχές  του  συστήματος
Ανάλυσης  Κινδύνων και  Κρισίμων  Σημείων  Ελέγχου(HACCP),  η  οποία  θα
αποδεικνύεται με την προσκόμιση του ανωτέρω πιστοποιητικού ή ισοδύναμο
αυτού.

2) να εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (ή
ισοδύναμο) και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000:2005 (ή ισοδύναμο), τα οποία θα
αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων  πιστοποιητικών

                                                                       
                                                           ΛΙΤΟΧΩΡΟ   21.10.2022
 

                       Ο Συντάξας

                        
                 Γεωργαντάς Θεόδωρος
                     ΔΕ Διοικητικού

     Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών

                                                                                        
                              Χονδρόπουλος Θ. Νικόλαος

              ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                                  

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ(€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΛΗΡΕΣ 1Λ
ΛΙΤΡΑ 45045 1,10 49.549,50 €

ΣΥΝΟΛΟ 49.549,50 €

Φ.Π.Α. 13% 6.441,44 €

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

55.990,94 €

                            
 Οι  ανωτέρω  τιμές  προέκυψαν  έπειτα  από  έρευνα  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  λαμβάνοντας
υπόψιν σύμβάσεις που σύναψαν άλλες δημόσιες υπηρεσίες για το ίδιο προϊόν

Η προμήθεια  θα βαρύνει τους παρακατω Κ.Α.  του προϋπολογισμού έτους  2023 του
Δήμου Δίου Ολύμπου:  

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α ΛΙΤΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΣΟ

15.6063.0000 Προμήθεια γάλακτος 12650 15.723,95 €

20.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 27995 34.797,79 €

25.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 550 683,65 €

30.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 2750 3.418,25 €

35.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 1100 1.367,30 €

ΣΥΝΟΛΟ 55.990,94 €

                                                         ΛΙΤΟΧΩΡΟ 21.10.2022
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                        ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 

α) Αυτή  η  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  «προμήθεια  γάλακτος  για  το
προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου  για το έτος 2023»    προϋπολογισμού μαζί
με το ΦΠΑ 55.990,94  €   σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές των
λοιπών τευχών της μελέτης. 

Κριτήριο  επιλογής  του  αναδόχου  αποτελεί  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά,   αποκλειστικά βάσει  τιμής ήτοι   η χαμηλότερη τιμή  για  το
σύνολο των ειδών και την ποσότητά τους  .  Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων
την χαμηλότερη τιμή 

Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει  στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλει
προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών .
  
Η διάρκεια  της  σύμβασης ορίζεται  έως  31.12.2023 αρχής  γενομένης  από την
ημερομηνία υπογραφής της .

β) Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.
3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες
διατάξεις»,

 του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-



Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής
νομοθεσίας στην  Οδηγία  2011/7  της  16.2.2011 για  την  καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν.  4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του  ν.  3861/2010  (Α’ 112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες
διατάξεις”,

 του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργείου
Εσωτερικών 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.»

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

γ) Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,
εφόσον  επιλεγούν,   τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση
των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης,  αλλά και  κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν
γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

            Γλώσσα
 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην
ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα.



Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν  να  υποβάλλονται  στην  αγγλική  γλώσσα,  χωρίς  να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά  τα  αποδεικτικά  τα  οποία  αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

       Εγγυήσεις
 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την
ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου  εκδίδεται  η  εγγύηση  (στην  περίπτωση  ένωσης  αναγράφονται  όλα  τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής  διακήρυξης  και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

                     Δικαίωμα Συμμετοχής 

α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,  σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται  από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω
Συμφωνίας, καθώς και 



δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
β) Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων και  των προσωρινών
συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για  την
υποβολή προσφοράς. 
γ) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 
 

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα  που  δεν  έχει  αποκλειστεί  οριστικά  ,  εκτός  από  τον  προσωρινό
ανάδοχο. 
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της
σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά . 
Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω
συμφωνητικό  μέσα  στην  τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  και  η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία,  γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Ματαίωση Διαδικασίας
Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει
αιτιολογημένα  τη  διαδικασία  ανάθεσης,  για  τους  λόγους  και  υπό τους  όρους  του
άρθρου  106  του  ν.  4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη. 

     

    Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.



 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ.  4 του ν.  4412/2016,  καθώς και  κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την
πληρωμή. 

β) Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως
ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός  ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ
της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (άρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016)
δ) Επιπλέων και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί ή τροποποιηθεί κατά
την διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος
χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %.
Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος   επί του καθαρού ποσού.

γ)  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα
από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  εφόσον  δεν  φορτώσει,  παραδώσει  ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δοθεί,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ανάδοχο  προς  παροχή  εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  τη  συμμετοχή  του  σε  διαδικασίες  δημοσίων
συμβάσεων.

δ) 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 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.



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.
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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται  με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

ε) Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του
κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της  σχετικής απόφασης.  Επί  της
προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως
διοικητική προσφυγή.

στ)  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από
τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,  υπό τις  προϋποθέσεις του
άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται  χωρίς να συντρέχουν λόγοι  ανωτέρας βίας ή
άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω,
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ζ) H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221
του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών  γίνεται  με  έναν  ή  περισσότερους  από  τους   ακόλουθους  τρόπους: α)
μακροσκοπικός έλεγχος β) χημική ή μηχανική εξέταση γ) πρακτική δοκιμασία .Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει
πρωτόκολλα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής,  με  βάση  τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή
παραλαβής,  μπορούν  να  παραπέμπονται  για  επανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση
τον ανάδοχο.
Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών
εξετάσεων  που   διενεργήθηκαν  από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές
παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει  εγγράφως  εξέταση  κατ’  έφεση  των  οικείων
αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την



γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα
δύο μέρη.
Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. Σε περίπτωση οριστικής
απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,
μπορεί  να εγκρίνεται  αντικατάστασή της με άλλη,  που να είναι  σύμφωνη με τους
όρους της  σύμβασης,  μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται  από την  απόφαση
αυτή.
 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ως εξής : 

1) στην ΔΕ Λιτοχώρου στην περιοχή «Σφαγεία» όπου βρίσκεται το αμαξοστάσιο
του Δήμου και στα γραφεία στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου.
2) στην ΔΕ Δίου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου στην Κονταριωτισσα και 
3) στην ΔΕ Ανατ. Ολύμπου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου στην Λεπτοκαρυά.   

                                  

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί καθημερινές ή ανά δύο ημέρες παραδόσεις σύμφωνα
με  την  παραγγελία  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου  και  των  νομικών  του
προσώπων μετά την  υπογραφή των σχετικών  συμβάσεων  και  για  όποια  ικανή
ποσότητα  ζητηθεί  (σύμφωνα  με  κατάσταση  δικαιούχων  υπαλλήλων  παροχής
γάλακτος ανά υπηρεσία ). Η παράδοση θα γίνεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7.00
με 11.00 το πρωί με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα, τα
οποία  πρέπει  να  είναι  καθαρά  και  απολυμασμένα,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
διατάξεις  περί  μεταφοράς γάλακτος.   Το διανεμόμενο  γάλα θα πρέπει  την  ημέρα
παράδοσης από τον προμηθευτή να έχει τουλάχιστον δύο (2) ημέρες διάρκεια πριν
την λήξη. Το κάθε κουτί θα έχει καθαρό βάρος γάλακτος ένα λίτρο (1 lt).
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να προσκομίσει και να συντηρεί
σε καλή λειτουργία ψυγεία διατηρήσεως του προϊόντος στους χώρους που θα
υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
Εφόσον  από  τη  χρήση  του  ακατάλληλου  γάλακτος  προκλήθηκαν  αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής θα είναι υπόλογος
έναντι του νόμου για τυχόν αστικές ή άλλες ευθύνες. 

Η αναθέτουσα αρχή  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που
ζητούνται  και   ο  ανάδοχος  για  τον  λόγο  αυτό  δεν   δικαιούται  οποιασδήποτε
αποζημίωσης .

                                                                         

                                                  ΛΙΤΟΧΩΡΟ    21.10.2022
  
                                                                                      

                       Ο Συντάξας

                        
                 Γεωργαντάς Θεόδωρος
                     ΔΕ Διοικητικού

     Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών

                                                                                      
                              Χονδρόπουλος Θ. Νικόλαος

              ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

                                         



                          
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

                       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 55.990,94 €  με 

Φ.Π.Α
Κ.Α: 15.6063.0000  ,  20.6063.0001  ,  25.6063.0001  ,
30.6063.0001 , 35.6063.0001 
CPV:  03333000-4

«προμήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του Δήμου Δίου-
Ολύμπου  για το έτος 2023» 

                                             ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                       

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ(€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΛΗΡΕΣ 1Λ
ΛΙΤΡΑ 45045

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                      ( ονοματεπώνυμο,σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία )

                            ..............................................................................................................
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