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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»,
ΕΤΩΝ 2022-2023
Αρ. Μελέτης 27 /2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.801,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
(ήτοι 89.204,48€ +11.596,59€ (ΦΠΑ 13%) =100.801,07€ )
CPV 15511000-3
ΟΜΑΔΑ Α. :ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΟΣΟ: 69.475,84€ +9.031,86€ (ΦΠΑ 13%) =78.507,70€
ΟΜΑΔΑ Β.: Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»: ΠΟΣΟ: 19.728,64€ +2.564,73€ (ΦΠΑ 13%) =22.293,37€

1.
2.
3.
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023»

Αρ. Μελέτης 27/2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.801,07 € ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% )
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κωδ. Προϋπ/σμού Δήμου Χερσονήσου: 10.6063.0001, 15.6063.0001, 20.6063.0002, 25.6063.0002,
30.6063.0001, 35.6063.0001, 50.6063.0001, 70.6063.0001
Κωδ. Προϋπ/σμού Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»: 10.6063.0001

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 20222023» και θα καλύψει α) τις ανάγκες του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για τη παροχή γάλακτος
στους δικαιούχους εργαζομένους του (μόνιμοι υπάλληλοι, αορίστου χρόνου υπάλληλοι και
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), β) τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», για τη παροχή
γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του (μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι αορίστου
χρόνου και προσωπικό με σύμβαση ΙΔΟΧ ).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 89.204,48€ άνευ ΦΠΑ 13% ήτοι
συνολικού ποσού 100.801,07 € (89.204,48€ +11.596,59€ (ΦΠΑ 13%) =100.801,07 €) και θα
αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των φορέων
οικονομικού έτους 2022 και 2023.
ΟΜΑΔΑ Α. :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: 69.475,84€ +9.031,86€ (ΦΠΑ 13%) =78.507,70€
ΟΜΑΔΑ Β.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»: 19.728,64€ +2.564,73€ (ΦΠΑ
13%) =22.293,37€

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου και
ομογενοποιημένου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
και τους δικαιούχους εργαζόμενους του ΝΠΔΔ «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ετών 2022 και 2023.
Τo προς προμήθεια είδος θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλο για την χρήση που
προορίζεται, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών καθώς και να προέρχεται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα λίτρο (1) για κάθε ημέρα εργασίας. Η παροχή χορηγείται ανάλογα
με τη θέση εργασίας και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ
2208/Β’/8.6.2019), όπως μερικώς τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ
4584/13.12.2019 τεύχος Β΄).
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με χρήση
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας.
Πιο αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΑΛΑ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΙ
& ΙΔΑΧ

ΓΑΛΑ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
(ΙΔΟΧ)

ΙΔΟΧ
(8μηνο) (πρόβλεψη)
12 Εργάτες
καθαριότητας
3 Οδηγοί
απορριμματοφόρων

ΓΑΛΑ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
(ΙΔΟΧ)

ΙΔΟΧ
(10
μηνο)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
(Ιανουάριος - -Ιούνιος
και Σεπτέμβριος –
Δεκέμβριος)
47 άτομα

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
2022

145

88

15

133

190-10
ημέρες
άδεια 180
47

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
2023

254-25
ημέρες
αδείας =
229

154

19310=183

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΛΙΤΡΑ
(Άτομα Χ
ημέρες Χ
λίτρα)

88Χ374X1

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΛΙΤΡΑ

32.912

4.305
15Χ287Χ1

47Χ363Χ1

17.061

150
54278

ΟΜΑΔΑ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
2022

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
2023

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΛΙΤΡΑ
(Άτομα Χ
ημέρες Χ
λίτρα)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΛΙΤΡΑ

ΓΑΛΑ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΜΟΝΙΜΟΙ
& ΙΔΑΧ

18

220

220

18Χ440X1

7920

ΓΑΛΑ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΓΑΛΑ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΙΔΑΧ

1

224

229

1Χ453Χ1

453

16

220

220

16Χ440Χ1

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΙΔΟΧ(11μηνο
πρόβλεψη)
3 ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
9 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

35

7.040

15.413
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Και περαιτέρω αναλύονται:
➢ ΟΜΑΔΑ Α.
54.278 λίτρα Χ 1,28€ = 69.475,84€ +9.031,86€ (ΦΠΑ 13%) =78.507,70€ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΩΝ 2022-2023
➢ ΟΜΑΔΑ Β.
15.413 λίτρα Χ 1,28€ = 19.728,64€ +2.564,73€ (ΦΠΑ 13%) =22.293,37€ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023
Για το σύνολο των δικαιούχων εργαζομένων απαιτούνται για τα έτη 2022 - 2023 : 69.691 λίτρα.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων για τα έτη 2022 και 2023
ανέρχεται στο ποσό των 89.204,48 άνευ ΦΠΑ, (11.596,59€ ΦΠΑ 13%) και στο ποσό των 100.801,07€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του προϋπολογισμού των
φορέων, ήτοι του Δήμου Χερσονήσου ετών 2022 και 2023 και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ετών 2022 και 2023 ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΣ 2022
Αριθμός
υπαλλήλων

Εργάσιμες
ημέρες
έτους
2022

Ποσότητα
σε
λίτρα

τιμή
λίτρου
σε €

ΦΠΑ
13% σε
€

τιμή
μονά
-δος με
ΦΠΑ
13%
σε €

10.6063.0001

2

145

290

1,28

0,1664

15.6063.0001

2

145

290

1,28

20.6063.0002

38

145

5510

20.6063.0002

15

133

25.6063.0002

3

145

Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2022

1,446

τιμή
λίτρων
άνευ
ΦΠΑ 13%
σε €
371,20

ΦΠΑ
13% σε €
48,26

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
13% σε €
419,46

0,1664

1,446

371,20

48,26

419,46

1,28

0,1664

1,446

7052,80

916,86

7.969,66

1995

1,28

0,1664

1,446

2553,60

331,97

2.885,57

435

1,28

0,1664

1,446

556,80

72,38

629,18

699,71

6.082,11

30.6063.0001

29

145

4205

1,28

0,1664

1,446

5382,40

35.6063.0001

6

145

870

1,28

0,1664

1,446

1113,60

144,77

1.258,37

50.6063.0001

4

145

580

1,28

0,1664

1,446

742,40

96,51

838,91

70.6063.0001

4

145

580

1,28

0,1664

1,446

742,40

96,51

838,91

70.6063.0001

47

180

8460

1,28

0,1664

1,446

10828,80

1407,74

12.236,54

ΣΥΝΟΛΟ

150

23215

1,28

0,1664

1,446

29.715,20

3.862,98

33.578,18

ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΣ 2023
Ποσότητα
σε
λίτρα
458

τιμή
λίτρου
σε €

2

Εργάσιμες
ημέρες
έτους
2023
229

1,28

0,1664

15.6063.0001

2

229

458

1,28

20.6063.0002

38

229

8702

20.6063.0002

15

154

2310

25.6063.0002

3

229

687

1,28

30.6063.0001

29

229

6641

35.6063.0001

6

229

50.6063.0001

4

70.6063.0001
70.6063.0001

Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2023
10.6063.0001

ΣΥΝΟΛΟ

τιμή
μονά
-δος με
ΦΠΑ
13%
σε €
1,446

τιμή
λίτρων
άνευ
ΦΠΑ 13%
σε €
586,24

ΦΠΑ
13% σε €
76,21

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
13% σε €
662,45

0,1664

1,446

586,24

76,21

662,45

1,28

0,1664

1,446

11138,56

1448,01

12.586,57

1,28

0,1664

1,446

2956,8

384,38

3.341,18

0,1664

1,446

879,36

114,32

993,68

1,28

0,1664

1,446

8500,48

1105,06

9.605,54

1374

1,28

0,1664

1,446

1758,72

228,63

1.987,35

229

916

1,28

0,1664

1,446

1172,48

152,42

1.324,90

4

229

916

1,28

0,1664

1,446

1172,48

152,42

1.324,90

47

183

8601

1,28

0,1664

1,446

131009,28

1431,21

12.440,49

31063

1,28 €

0,1664

1,446

39.760,64

5.168,88

44.929,52

Αριθμός
υπαλλήλων

150

4

ΦΠΑ
13%
σε €

ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2022+2023
ΕΤΟΣ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ
ΣΕ €

ΦΠΑ
13%
ΣΕ €

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ 13% ΣΕ €

2022

23215

1,28

0,1664

1,446

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΩΝ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ 13% ΣΕ €
29.715,20

2023
ΣΥΝΟΛ
Ο

31063
54278

1,28
1,28

0,1664
0,1664

1,446
1,446

39.760,64
69.475,84

ΦΠΑ 13%
ΣΕ €
3.862,98

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ13% ΣΕ €
33.578,18

5.168,88
9.031,86

44.929,52
78.507,70

ΟΜΑΔΑ Β. ΝΠΔΔ «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΕΤΟΣ 2022

Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2022

Αριθμός
Υπαλλήλων

Εργά
σιμες
ημερ
ες
2022

Ποσό
τητα
σε
λίτρα

Τιμή
λίτρου
σε €

ΦΠΑ
13%
σε €

τιμή
μονά
-δος με
ΦΠΑ
13%
σε €

τιμή
λίτρων
άνευ ΦΠΑ
13% σε €

ΦΠΑ
13% σε €

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
13% σε €

10.6063.0001

34

220

7480

1,28

0,1664

1,446

9574,4

1244,67

10.819,07

10.6063.0001

1

224

224

1,28

0,1664

1,446

286,72

37,27

323,99

7704

1,28

0,1664

1,446

9861,12

1281,95

11.143,07

ΣΥΝΟΛΟ

35

ΟΜΑΔΑ Β. ΝΠΔΔ «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
ΕΤΟΣ 2023

Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2023

Αριθμός
Υπαλλήλων

Εργά
σιμες
ημερες
2022

Ποσό
τητα
σε
λίτρα

Τιμή
λίτρου
σε €

ΦΠΑ
13%
σε €

τιμή
μονά
-δος με
ΦΠΑ
13%
σε €

τιμή
λίτρων
άνευ ΦΠΑ
13% σε €

ΦΠΑ
13% σε €

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
13% σε €

10.6063.0001

34

220

7480

1,28

0,1664

1,446

9574,4

1244,67

10.819,07

10.6063.0001

1

229

229

1,28

0,1664

1,446

293,12

38,11

331,23

7709

1,28

0,1664

1,446

9867,52

1282,78

11.150,30

ΣΥΝΟΛΟ

35

ΟΜΑΔΑ Β. ΝΠΔΔ «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
-ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2022+2023
ΕΤΟΣ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ
ΣΕ €

ΦΠΑ
13%
ΣΕ €

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ 13% ΣΕ €

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΩΝ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ 13% ΣΕ €

ΦΠΑ 13%
ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 13% ΣΕ €

2022

7704

1,28

0,1664

1,446

9.861,12

1.281,95

11.143,07

2023

7709

1,446
1,446

1282,78

11.150,30

15413

0,1664
0,1664

9.867,52

ΣΥΝΟΛΟ

1,28
1,28

19.728,64

2.564,73

22.293,37
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ & ΝΠΔΔ «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
ΕΤΩΝ 2022- 2023
(ΟΜΑΔΑ Α +ΟΜΑΔΑ Β )

ΦΟΡΕΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α.
ΔΗΜΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΜΑΔΑ Β.
ΝΠΔΔ «ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ»
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΩΝ Α+Β

ΦΠΑ 13%
ΣΕ €
0,1664

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
13% ΣΕ €
1,446

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΩΝ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ 13% ΣΕ
€
69.475,84

ΦΠΑ 13%
ΣΕ €
9.031,86

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ13% ΣΕ
€
78.507,70

1,28

0,1664

1,446

19.728,64

2.564,73

22.293,37

1,28

0,1664

1,446

89.204,48

11.596,59

100.801,07

ΛΙΤΡΑ
54278

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ
ΣΕ €
1,28

15413

69691

Γούρνες 23.12.2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023

Αρ. Μελέτης 27/2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: =100.801,07€
( συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% )
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου και
ομογενοποιημένου γάλακτος, περιεκτικότητας σε λιπαρά 3,5 % (πλήρες σε λιπαρά γάλα) ή 1,5%
(ημιαποβουτυρωμένο γάλα ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών των φορέων, για τους
δικαιούχους εργαζόμενους του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ετών 2022 – 2023 (έως και 31.12.2023).
Το προς προµήθεια γάλα θα πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας και
τις προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα προέρχεται δε από
νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό έγκρισης
κτηνιατρικού ελέγχου.
Θα συσκευάζεται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές & άλλες διατάξεις και η διάρκεια συντήρησής
του δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες.
Το προϊόν θα είναι σε συσκευασία ενός (1) λίτρου, αεροστεγή είτε από υλικό tetrapack με βιδωτό
καπάκι ασφαλείας είτε από υλικό PVC με βιδωτό καπάκι ασφαλείας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
Στη συσκευασία του γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους
χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία
λήξης και η θερμοκρασία συντήρησής του.
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.).
Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο η
διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.
Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε λιπαρά. Η περιεκτικότητα σε λιπαρά θα
είναι: 3,5 % (πλήρες σε λιπαρά γάλα) ή 1,5% (ημιαποβουτυρωμένο), ανάλογα με τις ανάγκες των
υπηρεσιών των φορέων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνουν την επωνυμία και το εργοστάσιο
παραγωγής του γάλακτος που θα προσφέρουν.
Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει τρεις (3) ψυκτικούς θαλάμους
συντήρησης των συσκευασιών γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Χερσονήσου και του Ν.Π.Δ.Δ.,
που θα εγκατασταθούν στα σημεία παράδοσης των συσκευασιών γάλακτος που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία. Την ευθύνη μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των παραπάνω
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ψυκτικών θαλάμων έχει ο ανάδοχος. Έχει επίσης την υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης των
ψυκτικών θαλάμων σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας.
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της
προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά
τους στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή. Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του
προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. Τα
προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών,
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και
αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τη μεταφορά των
προϊόντων με δικά του μέσα και έξοδα, μέχρι το σημείο παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την
Υπηρεσία.
Εάν οι συσκευασίες γάλακτος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα,
σχισίματα στην συσκευασία κλπ. δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και ο ανάδοχος έχει την
ευθύνη αντικατάστασής τους.
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών και συγκεκριμένα:
α) Πιστοποιητικό ISO 22000:2018 (Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, με πεδίο εφαρμογής
την παραγωγή γάλακτος του εργοστασίου παραγωγής ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο θα είναι εν ισχύ)
β) Πιστοποιητικό ISO 22000:2018 (Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων με πεδίο εφαρμογής τη
διακίνηση τυποποιημένων τροφίμων ψύξης του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει τη μεταφορά
του γάλακτος ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο θα είναι εν ισχύ )

Γούρνες, 23.12.2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023
Αρ. Μελέτης 27/2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.801,07€
( συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% )

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΩΝ 2022 -2023
Περιγραφή

Κωδικός CPV

Μονάδα
Μέτρησης

Δικαιούχοι

Ποσότητα
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

Ενδεικτική
Τιμή (€)
1,28

Μερικό
σύνολο (€)

Γάλα αγελάδας
φρέσκο,
παστεριωμένο,
ομογενοποιημένο, πλήρες σε
λιπαρά (3,5 %) ή
ημιαποβουτυρωμένο (1,5% )

15511000-3

Λίτρα

150

54.278

Φ. Π. Α. 13 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.031,86

69.475,84

78.507,70

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ΕΤΩΝ 2022-2023
Περιγραφή

Κωδικός CPV

Γάλα αγελάδας
φρέσκο,
παστεριωμένο,
ομογενοποιημένο πλήρες σε
λιπαρά (3,5 %) ή
ημιαποβουτυρωμένο
(1,5%)

15511000-3

Μονάδα
Μέτρησης
Λίτρα

Δικαιούχοι
35
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Ποσότητα
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
15.413

Ενδεικτική
Τιμή (€)
1,28

Μερικό
σύνολο (€)
19.728,64

Φ. Π. Α. 13 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22.293,37

2.564,73

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΟΜΑΔΑΣ Α + ΟΜΑΔΑΣ Β)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022 -2023
Περιγραφή
Κωδικός
Μονάδα Αριθμός
Ποσότητα
ΕνδεικτιΜερικό
CPV
μέτρηδικαιούσε λίτρα
κή τιμή
σύνολο σε
σης
χων
λίτρου
(€)
σε (€)
Γάλα αγελάδας
15511000-3
φρέσκο,
Λίτρα
185
69691
παστεριωμένο,
(150 +35)
(54.278+
1,28
(ΟΜΑΔΑ
Α
+
ομογενοποιη15.413)
89.204,48
ΟΜΑΔΑ Β)
(ΟΜΑΔΑ Α +
μένο, πλήρες σε
ΟΜΑΔΑ Β)
λιπαρά (3,5 %) ή
ημιαποβουτυρωμένο (1,5% )
Φ. Π. Α. 13 %
11.596,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΑ Α + ΟΜΑΔΑ Β)
100.801,07

Γούρνες, 23.12.2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023

Αρ. Μελέτης 27/2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.801,07€
( συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% )

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022 - 2023» και αφορά
την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου και ομογενοποιημένου γάλακτος, σε λιπαρά
(3,5% ή 1,5%), και θα καλύψει Α) τις ανάγκες του προσωπικού του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και Β) τις
ανάγκες του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» μονίμου, αορίστου και ορισμένου χρόνου.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
• του ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει
• του ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
• του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
• του ν. 4782/2021 (Α΄36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβά σεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατά ξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
• του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
• του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»
• του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
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• του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85
επ.
• του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
• του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
• 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. 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»
• του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
• του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
• 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», όπως
ισχύει
• του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
• του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
• του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
• του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»
• του ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
• του ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις».
• τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων
του Π.∆. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις».
• Της με αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ Β’ 2453/9-6-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
• Της με αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ Β΄3075/13-7-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)».
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• του ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών προμηθειών των Δήμων και της εγκυκλίου 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών,
περί ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων
• του ν. 4492/1810/2017 ( 156/Α΄/18-10-2017 ''διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων
αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις''
• της με αριθμ. ΚYA οικ. 60967 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2425/Β/18-06-2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)».
• της με αριθμ. ΚΥΑ 63446/2021 (ΦΕΚ Β΄2338/2-6-2021 «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
• της με αριθμ. Κ.Υ.Α. 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/Β’/8.6.2019) «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και
μέτρα προληπτικής ιατρικής».
• της με αριθμ. Κ.Υ.Α. 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ 4584/13.12.2019 τεύχος Β΄) «Μερική τροποποίηση
της αριθμ. 43726/07.06.2019 κοινής υπουργικής απόφασης Παροχή μέσων ατομικής προστασίας
σε υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα
προληπτικής ιατρικής».
• του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π. ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα
• της Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών
κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και
προϊόντων με βάση το γάλα.
• Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία
νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα.
• Το Π. Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «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»
• Τον υπ’ αριθμ. Αριθ. 853/2004 KΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 «για τον καθορισμό ειδικών
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης»
Η σύνταξη της εν λόγω μελέτης και ειδικότερα, ο καθορισμός των δικαιούχων ανά Υπηρεσία
βασίζεται στην από 12/11/2021 κατάσταση δικαιούχων που έχει συντάξει η Δ/νση Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου και στο από 06.07.2021 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
Άρθρο 3ο
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η αναλυτική Διακήρυξη.
2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
5. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά και περιγραφικά
στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά.

Άρθρο 4ο
Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 89.204,48€ άνευ ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικού ποσού
100.801,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (89.204,48 +11.596,59€ (ΦΠΑ 13%) =100.801,07€)
και θα βαρύνει πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων υλοποίησης της προμήθειας
οικονομικών ετών 2022 και 2023.
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Κριτήριο κατακύρωσης
ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Άρθρο 5ο
Τιμές προσφορών
Οι/Η οικονομικές/ή προσφορές/ά των/του υποψήφιων/ου προμηθευτών/τή, οι/ο οποίοι/ος θα
αναλάβουν/ει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς
προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα
προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια
ειδών σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την
πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Στην τιμή των προσφορών περιλαμβάνονται επίσης η διάθεση & εγκατάσταση τριών (3) ψυκτικών
θαλάμων συντήρησης των συσκευασιών γάλακτος, ήτοι δύο (2) ψυκτικούς θαλάμους για τις
ανάγκες του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και ένα (1) ψυκτικό θάλαμο για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», σε σημεία που θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσης.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 6ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, που καθορίζεται στη διακήρυξη, από της
κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει, την κατά
το άρθρο 8 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Οι συμβάσεις συνάπτονται και υπογράφονται από τον κάθε φορέα χωριστά: α) με το Δήμο
Χερσονήσου που αφορά την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Χερσονήσου και β)
με το Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», που αφορά την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χερσονήσου.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς όρους ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 7ο
Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης
H σύμβαση (για κάθε φορέα) θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31.12.2023.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
- Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα
- Την συμφωνηθείσα τιμή
- Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών
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- Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης
- Τον τρόπο πληρωμής
-Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις,
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
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 από την
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται
στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 8ο
Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., κάθε ομάδας, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική
μελέτη, (ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και ΟΜΑΔΑ Β: το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 180 ημέρες, οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
επιστολής ορίζεται σε 240 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. 13% , κάθε φορέα και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή των συμβάσεων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
Πληρωμή
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, κατά τη
διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα

γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο 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.
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 των
συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά
έγγραφα της Σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
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Άρθρο 10ο
Παραλαβή
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από την
αρμόδια επιτροπή, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/16. Οι επιτροπές
παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νομικά πρόσωπα, κατά τις κείμενες διατάξεις. Όλα τα είδη
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστεί στη μελέτη 27/2021 της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, να μη έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης
ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της
κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη
συσκευασία αυτών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της
ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. Οι φορείς δεν υποχρεούνται να
απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και λειτουργικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται με
μακροσκοπική εξέταση. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών καθ΄ όλη τη διάρκεια της
προμήθειας, ο φορέας έχει το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των τροφίμων για έλεγχο στο Γενικό
Χημείου του Κράτους. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα των ειδών ο
προμηθευτής πρέπει να τα αντικαταστήσει μέσα σε τακτή προθεσμία που θα του δώσει ο κάθε
φορέας και οφείλει να παραλάβει το ακατάλληλο είδος το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες. Η
δαπάνη των ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή. Οι επιτροπές παραλαβής των ειδών έχουν
ως αντικείμενο: 1. Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων
που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής. 2. Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν
μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία. 3. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή,
γεύση, όψη κ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους τροφίμων. 4. Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται
οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά. 5. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε
παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1-3) η επιτροπή έχει το δικαίωμα απόρριψης των ειδών, οπότε
ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως.
Άρθρο 11ο
Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν.
Άρθρο 12ο
Ελαττωματικά προϊόντα
Εφόσον η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών και της συσκευασίας τους κατά περίπτωση δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή ή εμφανίζουν
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 13ο
Χρόνος, χώροι και τρόπος παράδοσης
Το προς προμήθεια γάλα θα παραδίδεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα μετά από υπόδειξη της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την απαιτούμενη αναγκαία ποσότητα στα εξής σημεία:
• Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου (εντός της πρώην
αμερικανικής βάσης Γουρνών)
• Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου (Ελευθερίας 50, Λιμ. Χερσονήσου, της Δημοτικής Ενότητας
Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου)
Οι ποσότητες γάλακτος όπως αυτές θα αναφέρονται στη σχετική σύμβαση, θα καθοριστούν με βάση
τις αντίστοιχες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου και των νομικών του προσώπων, όπως αυτές θα
έχουν προκύψει ως την ημέρα αποστολής της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης από τον
προμηθευτή.
Οι ποσότητες αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και
σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του υπεύθυνου ανά
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υπηρεσία προς τον προμηθευτή όσον αφορά στην κατανομή της αλλά και όσον αφορά γενικότερα
στις ημερήσιες ανάγκες του Δήμου.
Επίσης με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν στον ανάδοχο της προμήθειας αναλυτικές
καταστάσεις δικαιούχων παροχής γάλακτος, ανά υπηρεσία και ανά σημείο διανομής
Με βάση αυτές τις καταστάσεις θα μπορεί ο προμηθευτής να παραδίδει την ακριβή ποσότητα
γάλακτος πλήρους σε λιπαρά στο σημείο παράδοσης.
Το γάλα, το οποίο θα παραδίδεται στα προαναφερόμενα σημεία, θα διατηρείται μέχρι να παραδοθεί
στους δικαιούχους σε κατάλληλους ψυκτικούς θαλάμους που θα εγκαταστήσει και θα συντηρεί ο
προμηθευτής. Ο προσφέρων θα πρέπει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού στην
οποία θα δηλώνει:
Α) Ότι θα εγκαταστήσει και θα συντηρεί τους ψυκτικούς θαλάμους.
Β) Οι ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι κατάλληλοι για τη συντήρηση του γάλακτος
Η αναγκαία ποσότητα γάλακτος θα παραδίδεται στο Δήμο τρεις (3) φορές την εβδομάδα (εκτός
Σαββάτου και Κυριακής καθώς και αργιών) από τον προμηθευτή στις πρώτες εργάσιμες ώρες των
ημερών αυτών (από 07:00 π.μ. το αργότερο έως τις 8:00 π.μ.), ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους
δικαιούχους.
Η υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα αλλαγής της ώρας παράδοσης (πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με
τον προμηθευτή), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της.
Υποχρεωτικά, η ημερομηνία λήξης του γάλακτος που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα
αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβής του από
το Δήμο. Για παράδειγμα, αν το γάλα παραδοθεί την 04/3/2022, η ημερομηνία λήξης δεν πρέπει να
είναι προγενέστερη της 07/3/2022.
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της
προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά
τους στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή.
Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή,
καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών,
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και
αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 14ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
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
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε
προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.
Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
17

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο
203 του Ν.4412/16.
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 Σε περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 15ο
Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της
προμήθειας.
Γούρνες, 23.12.2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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