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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.:25313 52448, Φαξ. 25310 81659          

 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

     

    

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

 

(Με Συνοπτικό Διαγωνισμό) 

 

Αρ. Mελέτης  103/2018 

 

Εκτιμώμενης Αξίας: 23.760,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

26.848,80 € συμπεριλαμβανομένου των Φ.Π.Α. 13% 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1

. 

  1. Τεχνική Έκθεση 

2

. 

  2. Γενική & Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

   3. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3

. 

  4. Ενδεικτικός Πίνακας Εκτιμώμενης Αξίας 

   5. Φύλλο Συμμόρφωσης 

   6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

    

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής 

για το Έτος 2019, βάσει του από 25/09/2018 δελτίου τύπου του ΟΑΕΔ περί ανάρτησης οριστικών πινάκων 

κατάταξης ανέργων για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε όλους τους φορείς του δημοσίου, και θα βαρύνει 

τις πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου 

Κομοτηνής. Για τον Δήμο Κομοτηνής, οι δικαιούχοι υπάλληλοι βάσει του ανωτέρω δελτίου είναι στο σύνολο 100 

άτομα. 

Την 06/03/2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ005885510 2017-03-07) είχε πραγματοποιηθεί η σύνταξη της μελέτης για την 

προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου, αρτοπωλείου και γαλακτοκομικών ειδών για το 

οικονομικό έτος 2018 και 2019, για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς 

Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο μέριμνας και αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το 

δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής και των Ν.Π. για τα έτη 2018 και 2019. Στη συνέχεια την 10382/07-04-

2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC006044589) προκηρύχθηκε από τον Δήμο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη 

αναδόχων.  

Την χρονική στιγμή σύνταξης της μελέτης, ήταν αδύνατο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής να προβλεφθεί ότι 

θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή 

αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα με θέσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου και πως στα τέλη του 2018 με 

αρχές του 2019 θα τοποθετούνταν στον Δήμο Κομοτηνής 100 άτομα μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, δικαιούχων της παροχής γάλακτος και ΜΑΠ, για τα οποία συντάσσεται 

και η παρούσα μελέτη.  

Όπως διαπιστώνεται η αριθ. 8/2018 πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο σχετικό 

πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα ανακοινώθηκε την 01/08/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4), ήτοι 17 μήνες μετά 

την σύνταξη της από 06/03/2017 αρχικής μελέτης για όμοια προμήθεια. 

Β) Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με βάση τους όρους που θα 

καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 

Γ) Ο Δήμος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να μην εξαντλήσει τον αριθμό των ποσοτήτων που 

αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμεί να προμηθευτεί όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο 

ανάδοχος της εκάστοτε ομάδας είναι υποχρεωμένος να τις παραδώσει. Επίσης έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει 

τις ποσότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στον προϋπολογισμό και για τις οποίες πρέπει να υποβληθεί προσφορά, 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και πάντως χωρίς να ξεπεραστεί το ανώτερο ποσό της συμβατικής αξίας.  

Δ) Οι ποσότητες γάλακτος είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση το από 25-09-2018 δελτίο τύπου 

του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σχετικά με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων 

πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τους οποίους οι δικαιούχοι της παροχής γάλακτος είναι της τάξης των 100 



Σελίδα 3 από 12 

 

ατόμων. Σε περίπτωση που δεν προσληφθούν όλοι οι δικαιούχοι, ο Δήμος έχει την δυνατότητα να μην εξαντλήσει 

όλες τις ποσότητες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η τροποποίηση της 

σύμβασης, λόγω αύξησης των δικαιούχων, θα υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

Καθώς όμως η ημερομηνία πρόσληψης του προσωπικού δεν θα είναι ενιαία για όλους, αλλά επίσης 

ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ο τελικός αριθμός προσλαμβανομένων, το νούμερο των 100 ατόμων, δικαιούχων 

ΜΑΠ, είναι ενδεικτικό. Καθώς η πρόσληψη και η αποχώρηση των εργαζομένων του προγράμματος που 

δικαιούνται την παροχή γάλακτος, αλλά και ο συνολικός αριθμός τους δεν θα είναι σταθερός, ούτε δύναται να 

υπολογιστεί με ακρίβεια η έναρξη και η λήξη της απασχόλησης για όλο το διάστημα της προμήθειας, με ευθύνη 

της αρμόδιας υπηρεσίας, θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο οι ποσότητες του μήνα και οι τυχόν μεταβολές 

αυτών.  

Τις πρωινές ώρες κάθε εργάσιμης ημέρας θα παραδίδεται στο Δήμο η αναλογούσα ποσότητα που δικαιούνται οι 

εργαζόμενοι του Δήμου. Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης 

των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Την ευθύνη 

συντήρησης των ανωτέρω θαλάμων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή 

μη σωστής λειτουργίας. 

Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας. 

 

                                                  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Κομοτηνή 08 / 10 / 2018 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Αθανάσιος Βίβογλου 

ΠΕ Διοικητικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

   

2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο προμήθειας – Εκτιμώμενη Αξία. 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια γάλακτος για το οικονομικό έτος 2019 και 

συντάσσεται για τις ανάγκες της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής, μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα βάσει οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων πλήρους απασχόλησης (Δελτίο 

τύπου 25-09-2018). 

β) Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου, συμβατικού 

χρόνου από την 01/01/2019, ή την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού σε μεταγενέστερο χρόνο έως την 

31/12/2019, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 

και ογδόντα λεπτών  (26.848,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% 

Η ανωτέρω εκτιμώμενη δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Εξ., όπως αυτοί προβλέπονται στον υπό έγκριση 

προϋπολογισμό του οικονομικού Έτους 2019: τους Κ.Α. 20.6063, Κ.Α. 30.6063 και Κ.Α. 35.6063 του προϋπολογισμού 

του Δήμου Κομοτηνής οικ. Έτους 2019, για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (λοιπές παροχές σε 

είδος), με συνολικό ποσό 26.848,80 €. 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. 

  Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως 

αναφέρονται στην παρούσα μελέτη και στο τεύχος της διακήρυξης. Συντάχθηκε με βάση το δελτίο τύπου του 

Ο.Α.Ε.Δ. 

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των κάτωθι: 

1) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), 

2) του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

3) Του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις”.  

4) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης. 

5) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

6) Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 

173/2010).  

7) Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε με 

το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18). 

8) Του Ν. 4155/2013 (120A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις», 
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9) Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

10) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

11) Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

12) Της αριθ. πρωτ. 52480/01-08-2018 πρόσκλησης Νο 8/2018 του Ο.Α.Ε.Δ.  

13) Του από 25/09/2018 δελτίο τύπου του Ο.Α.Ε.Δ. 

14) Την με αριθ. πρωτ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία 

εξαιρούνται από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προμήθειες τροφίμων για τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ιδρύματα αυτών. 

15) Την με αριθ. 53361/2-10-2006/Β’ 1503 Κ.Υ.Α. "Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 

Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 36586/2007/Β’ 1323 και την ΚΥΑ 

31119/2008 (ΦΕΚ Β 990/2008). 

16) Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

17) Του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος”, όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Ειδικοί Όροι. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει 

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής. Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη 

και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

• Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί για τον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για τα υπό 

προμήθεια είδη, πρέπει να συνοδεύεται και με το φύλλο συμμόρφωσης το οποίο αναφέρεται στο τεύχος της 

διακήρυξης (επί ποινή αποκλεισμού). Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική 

περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όμοια, προσφορές 

που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση με στοιχεία που ζητούνται από το αναλυτικό φύλλο συμμόρφωση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και το κόστος θα 

καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Δήμου. 

• Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την 01/01/2019 

(ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως 31/12/2019, ή με την 

ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών κατόπιν της αποχώρησης/λύσης των συμβάσεων όλων των δικαιούχων. 

• Οι ποσότητες των ζητουμένων προς προμήθεια ειδών των ομάδων είναι ενδεικτικές, βάσει του δελτίου 

τύπου του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται σε κάθε μία 

από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν.  

 

Άρθρο 4o – Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  

δ) Τεχνικές Προδιαγραφές  

ε) Η εκτιμώμενη αξία και  

στ) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου  
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Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύναψη Σύμβασης 

Ο Δήμος Κομοτηνής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, θα κοινοποιήσει αμέσως 

την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ., επί αποδείξει. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το 

άρθρο 105 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή διότι σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη) και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Εκτός αν ο 

ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η οποία αναστέλλει 

την εκτέλεση της απόφασης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 

106 του Ν.4412/2016.  

Ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστωθούν ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

 

Άρθρο 6o – Γενικές Αρχές κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν 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. 

 

Άρθρο 7o - Εγγυήσεις 

1.     Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 4 του  άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8o – Πληρωμή 

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων τιμολογίων, 

μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την 

αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 

Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου το αργότερο 

μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από την παράδοση μήνα. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί 

να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
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Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή 

εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 

4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την 

έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 

ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της  

παραλαβής τους από την αρμόδια  επιτροπή. Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του 

μεταφορικά μέσα - ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα , σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

Άρθρο 9ο – Χρόνος και τρόπος παράδοσης 

 Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 και 209 του 

Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 

η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

Α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

Β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου 

Γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Αν το υλικό φορτωθεί -  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, 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 

Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά 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 αποφαινόμενου 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, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια 

ειδών από την επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί από το Δήμο. Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που 

παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή 

υποχρεώσεων. Ο ποιοτικός έλεγχος των υπό παραλαβή υλικών γίνεται με μακροσκοπική εξέταση σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 
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Η καθημερινή μεταφορά των ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 

Το προϊόν από την ημερομηνία παρασκευής, παράδοσης στο Δήμο έως την ημερομηνία λήξεως του δεν θα πρέπει να 

παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες θα οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές 

αλλοιώσεις. 

 

Άρθρο 10ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

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. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων ειδών όπως 

κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει με 

βάση την παραγγελία και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή. Στη συνέχεια θα 

προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του 

προσκομιζόμενου είδους. 

Εάν ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνεται 

ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά 

γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του 

είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να 

μνημονευτεί. 

 

Άρθρο 11ο - Πλημμελής κατασκευή 

Ο προμηθευτής λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα προς προμήθεια είδη θα 

είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το 

παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και 

επιχειρήσεις. 

Ο Δήμος Κομοτηνής 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 που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και 

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

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες 

τις νόμιμες συνέπειες. 

 

Άρθρο 12ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως 

ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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1) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4,00%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 

167 Α΄/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και 

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

2) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία διατίθεται για την κάλυψη 

των λειτουργικών δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 

όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται 

σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

3) Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας 

(γνωμοδότηση Δ' Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'). 

4) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 

διακήρυξη.  

5) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κομοτηνής. 

 

Άρθρο 13ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς, σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται.  Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς 

απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνουν απαραίτητο. 

 

Άρθρο 14ο - Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Κομοτηνή 08 / 10 / 2018 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Αθανάσιος Βίβογλου 

ΠΕ Διοικητικού 



Σελίδα 10 από 12 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

            

    

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 Γενικές Προδιαγραφές – Γενικές Απαιτήσεις 

 

Κατά την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 79 

και 80 της υπουργικής απόφασης με αριθμό 1100/87 (ΦΕΚ 788/31-12-87) «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των 

διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών με σύστημα κινητών φύλλων» και όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί. 

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788 Β΄/87) όπως 

έχει τροποποιηθεί και τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. 

 

ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ  

Το γάλα θα είναι πλήρες με τουλάχιστον 3,5% λιπαρά, αγελαδινό, παστεριωμένο (όχι υψηλής παστερίωσης), 

σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία ενός λίτρου (1lt) η οποία θα πληροί τους όρους της Εθνικής Νομοθεσίας, είτε από 

υλικό tetra pack με βιδωτό καπάκι ασφαλείας, είτε από υλικό PVC με βιδωτό καπάκι ασφαλείας. 

Επί της συσκευασίας θα υπάρχουν ευδιάκριτα και σε εμφανές σημείο, η ένδειξη «φρέσκο γάλα» καθώς 

προορίζεται για άμεση κατανάλωση και η διάρκεια κατανάλωσης του, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες 

συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας παστερίωσης. Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος 

(σύνθεση, όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, 

διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π). Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και 

εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από 

προσωπικό του προμηθευτή. Το γάλα θα παράγεται σε εργοστάσιο παραγωγής γάλακτος, παραγωγικές μονάδες οι 

οποίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 ή αντιστοίχων (συμμόρφωση 

με το HACCP Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων) ενώ η μεταφορά του θα γίνεται καθημερινά σε 

φορτηγό ψυγείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Κομοτηνή 08 / 10 / 2018 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Αθανάσιος Βίβογλου 

ΠΕ Διοικητικού 



Σελίδα 11 από 12 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     

    

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

 

 
            

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2019 -  CPV 15511000-3 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 26.400 0,90 23.760,00 € 

1  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο 

για το Δήμο Κομοτηνής είναι 1 λίτρο 

για κάθε εργάσιμη ημέρα. Το σύνολο 

των δικαιούχων είναι 100 άτομα και οι 

εργάσιμες ημέρες  (12 Χ  22)= 264, 

επομένως απαιτούνται (100 Χ 264 Χ 1) 

= 26.400 λίτρα νωπού γάλακτος. 

        

        ΦΠΑ 13% 3.088,80 € 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 26.848,80 € 

            

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Κομοτηνή 08 / 10 / 2018 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Αθανάσιος Βίβογλου 

ΠΕ Διοικητικού 

 

 

 

 



Σελίδα 12 από 12 

 

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ {Υπόδειγμα} 

Της  εταιρείας ……………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ ………………………………………………………………………………………………………………. 

Δ/νση Επιχείρησης ……………………………………………………………………………………… 

Τηλ …………………………………………………………………………………………………………………… 

Φαξ ………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

 
 

            

ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΕΤΟΥΣ 2019 -  CPV 15511000-3 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 26.400   

1  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο 

είναι 1 λίτρο για κάθε εργάσιμη ημέρα. 

Το σύνολο των δικαιούχων είναι 100 

άτομα και οι εργάσιμες ημέρες  (12 Χ  

22)= 264, επομένως απαιτούνται (100 

Χ 264 Χ 1) = 26.400 λίτρα νωπού 

γάλακτος. 

        

        ΦΠΑ 13%  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

            

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
Ημ/νια 

 


