
Σελίδα 1 από 12 

 

 

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 – 426 

Fax. 25310 81659          

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

     

    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021 

 

(Με Συνοπτικό Διαγωνισμό) 

 

Αρ. Μελέτης  90/2019 

CPV: 15511000-3 {Γάλα} 

 

Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας και για τα 2 έτη: 37.474,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 13% 

42.346,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(ισόποσα για κάθε έτος) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1

. 
  1. Τεχνική Έκθεση 

2

. 
  2. Γενική & Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

   3. Τεχνικές Προδιαγραφές - Εκτιμώμενη Αξία 
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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 παροχή γάλακτος για το δικαιούχο εργατοτεχνικό προσωπικό του 

ΚΕ.ΜΕ.Α. και του Δήμου Κομοτηνής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 42.346,52 € μαζί με τον Φ.Π.Α. 13% 

(37.474,80 € χωρίς τον Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τις πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς για τα 

οικονομικά έτη 2020 και 2021 του Δήμου Κομοτηνής και του Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕ.ΜΕ.Α.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ 

νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων 

ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου 

υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 

πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

 Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: οικ. 4632/16-02-2018 και με ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ έγγραφο από το 

Υπουργείο Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης 

Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου όπου αναφέρει ότι : «Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 

4483/2017 «οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των 

Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 

53361/11.10.2006 Κ.Υ.Α. (1503 Β΄), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση» όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική 

διατύπωση της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, 

αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια 

ειδικότητα και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του Ν. 

4483/2017 (Α 107/31-7-2017). 

 Κατά την σύνταξη της μελέτης λαμβάνεται υπόψη η υπ΄ αριθ. 7582/15-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004617216) 

διακήρυξη για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια Τροφίμων για 

τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. - Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής  και της της 

Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου 

Κομοτηνής για τα έτη 2020 και 2021, κατά την οποία έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος της ομάδας για την παροχή 

γάλακτος για τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με την αριθ. 136/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Κομοτηνής. Η σχετική απόφαση αφορά 161 δικαιούχος υπαλλήλους για τον Δήμο Κομοτηνής (μονίμους, αορίστου και 

ορισμένου χρόνου) και 18 δικαιούχος υπαλλήλους για το ΚΕ.ΜΕ.Α. 

 Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β’) με την οποία επικαιροποιείται 

και ενοποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και Παροχής ενός (1) 

λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση στους δικαιούχους υπαλλήλους, καθώς επίσης και αποτυπώνονται 

ζητήματα σχετικά με ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς του απασχολούμενου προσωπικού, στους ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, έχουν προστεθεί επιπλέον εργαζόμενοι ως δικαιούχοι υπάλληλοι 

ΜΑΠ και παροχής γάλακτος, ανάλογα με τις ειδικότητες αυτών, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ 

πως η παροχή γάλακτος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
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Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια γάλακτος για το επιπλέον 

προσωπικό/δικαιούχοι για τους εξής φορείς: 

➢ Δήμο Κομοτηνής (παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό). 

➢ ΝΠΔΔ Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Κομοτηνής (προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς και παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό). 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από απευθείας ανάθεση και με 

κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά βάσει τιμής.  

 

Β) Το Ν.Π. ΚΕΜΕΑ απέστειλε το αριθ. πρωτ. 3167/16-09-2019 (εσωτ. 24469/16-09-2019) έγγραφο σύμφωνα με 

το οποίο αποτυπώνεται πως επιπλέον δικαιούχοι υπάλληλοι βάσει της ΚΥΑ 43726/07.06.2019 είναι στο σύνολο 69 

εργαζόμενοι. 

Γ) Για τον Δήμο Κομοτηνής οι αρμόδιες Δ/νσεις απέστειλαν στο τμήμα προμηθειών, υλικών, εξοπλισμού & 

υπηρεσιών έγγραφα σύμφωνα με τα οποία αποτυπώνεται πως επιπλέον δικαιούχοι υπάλληλοι βάσει της ΚΥΑ 

43726/07.06.2019 είναι στο σύνολο 26 εργαζόμενοι. 

Δ) Ο Δήμος και το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχουν την δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να μην εξαντλήσουν τον αριθμό των 

ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμούν να προμηθευτούν όλη την ποσότητα των 

αγαθών, τότε ο ανάδοχος της εκάστοτε ομάδας είναι υποχρεωμένος να τις παραδώσει. Οι ποσότητες γάλακτος είναι 

ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση την υπάρχουσα κατάσταση σε εργατοτεχνικό προσωπικό, βάσει της 

σχετικής νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις περιπτώσεις συντάξεων, αποχωρήσεων, προσλήψεων, 

σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μετατάξεων. 

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

δικαιούνται οι εργαζόμενοι του Δήμου. Με το ΚΕ.ΜΕ.Α. η παράδοση της απαραίτητης ποσότητας θα πραγματοποιείται 

κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  

Όσον αφορά το Ν.Π. ΚΕ.ΜΕ.Α. ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης να παραδίδει το γάλα στους παιδικούς σταθμούς (ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν εντολής των 

αρμοδίων υπαλλήλων), καθώς επίσης και στα ΚΑ.ΠΗ. και στα κέντρα κοινότητας του Δήμου. Όσον αφορά τον 

Δήμο Κομοτηνής ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση της σύμβασης να παραδίδει 

το γάλα στον χώρο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (όπισθεν καταστήματος κράτησης 

Κομοτηνής) 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας. 

Ε) Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού οι τιμές που υποβάλλονται για το γάλα που αφορά τον Δήμο, να ταυτίζεται 

και με το ΚΕ.ΜΕ.Α. 

ΣΤ) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να υποβάλουν προσφορά είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά, είτε για το σύνολο 

της προμήθειας. 

 

A/A ΟΜΑΔΕΣ CPV 

 1 ΟΜΑΔΑ 1 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΜΕΑ) ΕΤΟΥΣ 2020 15511000-3 {Γάλα} 

2 
ΟΜΑΔΑ 2 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 

ΕΤΟΥΣ 2020 
15511000-3 {Γάλα} 

3 ΟΜΑΔΑ 3 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΜΕΑ) ΕΤΟΥΣ 2021 15511000-3 {Γάλα} 

4 
ΟΜΑΔΑ 4 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 

ΕΤΟΥΣ 2021 
15511000-3 {Γάλα} 
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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 - Προϋπολογισμός. 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την επιπλέον παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του 

Δήμου Κομοτηνής και του ΚΕ.ΜΕ.Α. σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β’) για 

τα έτη 2020 και 2021. 

 

β) Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια του Δήμου Κομοτηνής και του Ν.Π.Δ.Δ. από την 01-01-2020 έως 

και την 31-12-2021, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 

έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (42.346,52 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Η ανωτέρω εκτιμώμενη 

δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Εξ., όπως αυτοί έχουν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς για τα οικονομικά έτη για 

το έτος 2020 και 2021. 

 

γ) Η προμήθεια ενιαία ως προς την διαδικασία της, και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της.  

 

δ) Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί για από σχετική έρευνα της αγοράς 

και από τις τιμές προσφορών των υποψήφιων αναδόχων κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας της υπ΄ αριθ. 7582/15-03-

2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004617216) διακήρυξης. 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. 

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

αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Συντάχθηκε με βάση τα αιτήματα που υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήμου και 

το Νομικό του Πρόσωπο ΚΕ.ΜΕ.Α.  

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), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

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

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018. 

5) 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». 

6) 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). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
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7) Της με αριθ. πρωτ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β΄) απόφασης 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. 

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

του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις" και την Υ.Α. 1100/87 “Κώδικας Τροφίμων και Ποτών” (ΦΕΚ 

788Β). 

9) 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). 

10) Την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β’) με την οποία επικαιροποιείται και ενοποιείται 

το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και Παροχής ενός (1) λίτρου 

φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση στους δικαιούχους υπαλλήλους 

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

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

 

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

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό.  

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. 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς 

όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών στον χώρο 

που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων, είτε για κάθε ομάδα. 

Για κάθε ομάδα που θα υποβληθεί προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως το σύνολο των 

ζητούμενων ειδών της κάθε ομάδας.  

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π. ή του Δήμου και το 

κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Ν.Π. ή του Δήμου. 

Ο χρόνος για την υλοποίηση και για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας 

ορίζεται από την 01/01/2020 (ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ 

εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως 31/12/2021. 

Ο Δήμος, το Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕ.ΜΕ.Α, έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ποσότητες που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπερβεί το 

ποσό της συμβατικής αξίας του συνόλου της εκάστοτε ομάδας για την οποία αναδείχθηκε ο ανάδοχος. 

Οι ποσότητες των ζητουμένων προς προμήθεια ειδών των ομάδων είναι ενδεικτικές προκειμένου να 

διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται σε κάθε μία από τις προσφορές που θα 

συγκεντρωθούν. Οι ποσότητες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εντολέα μέσα όμως στα όρια του 

συμβατικού ποσού που θα προκύψει. 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία του 

κάθε φορέα χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων.  

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύναψη Σύμβασης 

Ο Δήμος Κομοτηνής 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, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/


Σελίδα 6 από 12 

 

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 5o – 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. 

Η τιμή των προσφορών θα είναι σταθερή σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, 

αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

 

Άρθρο 6o – 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 αρμόδιες υπηρεσίες κάθε φορέα 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. 

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 των τροφίμων 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 7ο – 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 
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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. 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία του κάθε 

φορέα χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων.  

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία του 

κάθε παιδικού/βρεφονηπιακού σταθμού και όχι συνολική παραγγελία και παράδοση όλων των προϊόντων, εκτός 

εάν η αναθέτουσα αρχή το επιθυμεί.  

Η καθημερινή μεταφορά των ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 

Το προϊόν από την ημερομηνία παρασκευής, παράδοσης στον Δήμο/Ν.Π. έως την ημερομηνία λήξεως του δεν θα 

πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες θα οφείλονται σε μικροβιακές ή 

ενζυματικές αλλοιώσεις. 

 

Άρθρο 8ο - 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. 
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Άρθρο 9ο - 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 10ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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

ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

α) Κράτηση 0,07% 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 επιβάλλεται (εδ. 7, 

παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019). 

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. 4412/2016.1 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4,00% επί του καθαρού ποσού 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». 

δ) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο Ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την 

πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Η απόφαση του πέμπτου εδαφίου είναι η 

κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με την οποία 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς 

και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε και είναι η ΚΥΑ 

1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14). 

στ) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 11ο - 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.   

Ο Δήμος Κομοτηνής, το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή 

στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 

 
1 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 

ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
http://dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620
http://dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620
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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 12ο - 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. 

 

 

Άρθρο 13o - 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, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) την εκδότη 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό 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 

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 τον τίτλο της σύμβασης 

θ) την ημερομηνία λήξης ή το 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.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

    

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 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. 

Σε όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση όλων των πρόσθετων ουσιών (π.χ. 

συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, χρωστικές, ενισχυτικά γεύσης, συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, βανιλλίνη κλπ). Στις 

περιπτώσεις όπου προτείνεται η χρησιμοποίηση προσθέτου (όχι συντηρητικού, όχι τεχνητής προέλευσης και πάντα 

εγκεκριμένου από τη Νομοθεσία), θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το Ινστιτούτο ώστε να δοθεί πιθανή σχετική 

άδεια. Επισημαίνεται η απαγόρευση χρήσης γλουταμινικού μονονατρίου, γλυκουρονικού νατρίου και γενικά 

συστατικών που αναφέρονται στο Άρθρο 9 στην Υγειονομική Διάταξη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025 2013 (ΦΕΚ 

2135/τ.Β’/29-8-2013). 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

A/A 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ + 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

19 95+11+6 
2 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 41 

4 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 

5 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
2 

6 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
3 

7 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 9 

 ΣΥΝΟΛΟ 187 

 

Από την αριθ. 132/31-12-2018 μελέτη και συνακόλουθα την υπ΄ αριθ. 7582/15-03-2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC004617216) διακήρυξη είχαν προβλεφθεί 161 δικαιούχοι υπάλληλοι, επομένως ο αριθμός των επιπλέον 

δικαιούχων βάσει της ΚΥΑ 43726/07.06.2019 είναι 26 άτομα.  

Οι ποσότητες γάλακτος είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση την υπάρχουσα κατάσταση σε 

εργατοτεχνικό προσωπικό βάσει της σχετικής νομοθεσίας και της κατάστασης των δικαιούχων από τις Δ/νσεις του Δήμου 

και του Ν.Π. λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις περιπτώσεις συντάξεων, αποχωρήσεων, σύναψη νέων συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου και μετατάξεων. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/273521/
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020  

ΟΜΑΔΑ 1 - ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΜΕΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤ 15.180 0,85 € 12.903,00 € 

  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο για την 

ΚΕΜΕΑ είναι 1 λίτρο για κάθε εργάσιμη ημέρα. 

Το σύνολο των δικαιούχων είναι 69 άτομα και οι 

εργάσιμες ημέρες περίπου (10 Χ  22)= 220 

επομένως απαιτούνται (69 Χ 220 Χ 1 ) = 15.180 

λίτρα νωπού γάλακτος. 

        

      ΣΥΝΟΛΟ 12.903,00 € 

      ΦΠΑ 13% 1.677,39 € 
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 14.580,39 € 

            

ΟΜΑΔΑ 2 - ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

2 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤ 6.864 0,85 € 5.834,40 € 

  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο για το Δήμο 

Κομοτηνής είναι 1 λίτρο για κάθε εργάσιμη ημέρα. 

Το σύνολο των δικαιούχων είναι 26 άτομα και οι 

εργάσιμες ημέρες περίπου (12 Χ  22)= 264 

επομένως απαιτούνται 26 Χ 264 Χ 1 ) = 6.864 

λίτρα νωπού γάλακτος. 

        

      ΣΥΝΟΛΟ 5.834,40 € 

      ΦΠΑ 13% 758,47 € 
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 6.592,87 € 
      

      

  ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ  

1 
ΟΜΑΔΑ 1 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΜΕΑ) 

ΕΤΟΥΣ 2020 
12.903,00 € 1.677,39 € 14.580,39 €  

2 
ΟΜΑΔΑ 2 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ) 

ΕΤΟΥΣ 2020 
5.834,40 € 758,47 € 6.592,87 €  

  ΣΥΝΟΛΑ 18.737,40 € 2.435,86 € 21.173,26 €  

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΟΜΑΔΑ 3 - ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΜΕΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤ 15.180 0,85 € 12.903,00 € 

  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο για την 

ΚΕΜΕΑ είναι 1 λίτρο για κάθε εργάσιμη ημέρα. 

Το σύνολο των δικαιούχων είναι 69 άτομα και οι 

εργάσιμες ημέρες περίπου (10 Χ  22)= 220 

επομένως απαιτούνται (69 Χ 220 Χ 1 ) = 15.180 

λίτρα νωπού γάλακτος. 

        

      ΣΥΝΟΛΟ 12.903,00 € 

      ΦΠΑ 13% 1.677,39 € 
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 14.580,39 € 
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ΟΜΑΔΑ 4 - ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

2 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤ 6.864 0,85 € 5.834,40 € 

  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο για το Δήμο 

Κομοτηνής είναι 1 λίτρο για κάθε εργάσιμη ημέρα. 

Το σύνολο των δικαιούχων είναι 26 άτομα και οι 

εργάσιμες ημέρες περίπου (12 Χ  22)= 264 

επομένως απαιτούνται 26 Χ 264 Χ 1 ) = 6.864 

λίτρα νωπού γάλακτος. 

        

      ΣΥΝΟΛΟ 5.834,40 € 

      ΦΠΑ 13% 758,47 € 
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 6.592,87 € 
      

      

  ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ  

1 
ΟΜΑΔΑ 3 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΜΕΑ) 

ΕΤΟΥΣ 2021 
12.903,00 € 1.677,39 € 14.580,39 €  

2 
ΟΜΑΔΑ 4 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ) 

ΕΤΟΥΣ 2021 
5.834,40 € 758,47 € 6.592,87 €  

  ΣΥΝΟΛΑ 18.737,40 € 2.435,86 € 21.173,26 €  

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020+2021 

  ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

 1 
ΟΜΑΔΑ 1 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΕΜΕΑ) ΕΤΟΥΣ 2020 
12.903,00 € 1.677,39 € 14.580,39 € 

 2 
ΟΜΑΔΑ 2 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΗΜΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2020 
5.834,40 € 758,47 € 6.592,87 € 

3 
ΟΜΑΔΑ 3 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΕΜΕΑ) ΕΤΟΥΣ 2021 
12.903,00 € 1.677,39 € 14.580,39 € 

4 
ΟΜΑΔΑ 4 - ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΗΜΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2021 
5.834,40 € 758,47 € 6.592,87 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 37.474,80 € 4.871,72 € 42.346,52 € 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κομοτηνή 18 – 09 - 2019   

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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