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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΠΚ/21/2020 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό 

του Δήμου Κατερίνης ετών 2021-2022  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 435.316+56.591,08ΦΠΑ13%= 

491.907,08 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια  

CPV Κοινό Λεξιλόγιο 

Δημοσίων 

Συμβάσεων 

15511000-3  

Γάλα 

ΚΑΕ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

30.6061.902 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.  Εκτιμώμενη Αξία  

4.  Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

- Την αριθ.53361/02-10-06 ΚΥΑ με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 1503/11-10-06/τ.Β) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Την αριθ.43726/07-06-19 ΚΥΑ με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής» (ΦΕΚ 2208/08-06-19/τ.Β) στην οποία -μεταξύ άλλων- αναφέρονται οι ειδικότητες και το 

αντικείμενο εργασίας των δικαιούχων Μέσων Ατομικής Προστασίας – ΜΑΠ (μέρος Ι), καθώς και η 

υποχρέωση παροχής γάλακτος ενός (1) λίτρου ημερησίως στους ίδιους δικαιούχους (μέρος ΙΙΙ) & 

- Την ΔΠΚ/19/2020 μελέτη που συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθ.510/2020 απόφαση 

ΟΕ (ΑΔΑ: ΩΔ3ΝΩΕΤ-ΧΩΓ) με θέμα «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Κατερίνης για το έτος 2020», η οποία περιέχει την κατάσταση 

των δικαιούχων ΜΑΠ  και κατ’ επέκταση των δικαιούχων γάλακτος του δήμου Κατερίνης1  

 

Συντάχθηκε η παρούσα μελέτη για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης 

ετών 2021-2022. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται «ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια 

βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά τον ανωτέρω χρόνο, 

χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του 

κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση».  

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας υπολογίζεται σε 491.907,08 €  με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 

30.6061.902 τους προϋπολογισμούς ετών 20202, 2021 και 2022 του Δήμου Κατερίνης. 

Το υπό προμήθεια υλικό ανήκει στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV 

15511000-3 (Γάλα). 

Τέλος, με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και τη φύση του αντικειμένου της, η προμήθεια 

μπορεί να γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με κριτήριο 

ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

                                                                 Κατερίνη  05-10-2020 

                                                                      Η Συντάκτρια 

 

                                                            Μητροδώρα Παπαδοπούλου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

 
1 Η εγκεκριμένη ΔΠΚ/19/2020 μελέτη συντάχθηκε με βάση την παραπάνω νομοθεσία, την αριθ.20262/06-07-2020 
Γνωμοδότηση του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας, την από 06-07-2020 εισήγηση των υπηρεσιακών 
προϊσταμένων, του ΙΕ (Ιατρού Εργασίας) και του ΤΑ (Τεχνικού Ασφαλείας) και την κατάσταση του προσωπικού του 
Κοινωφελούς Προγράμματος από το Τμήμα προσωπικού του Δήμου μας. 
2 Εφόσον εκκινήσει η διαδικασία σύναψης της σύμβασης μέσα στο 2020, «αρκεί να υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση, ίσης τουλάχιστον αξίας με το τμήμα της προμήθειας που, βάσει της μελέτης, πρόκειται να εκτελεστεί μέχρι 
το τέλος του έτους» (παρ.6 ά.158 ν.3463/2006) 
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2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A) Το γάλα δε θα έχει υποστεί αφυδάτωση ή συμπύκνωση, δεν θα περιέχει εξωτερικές 

προστιθέμενες ύλες παρά μόνο θα έχει υποστεί τη διαδικασία της παστερίωσης σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές. 

Το γάλα θα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο, χάρτινης ή pet συσκευασίας, πλήρες 

(3,5%λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένο (1,5% λιπαρά) και 100% ελληνικής προέλευσης χωρίς 

συντηρητικά. Θα πρέπει να είναι  εντός των ημερομηνιών που αναγράφονται στην συσκευασία του 

και πριν από την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσης του. 

Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) ημερών.  

Το κάθε κουτί θα έχει καθαρό βάρος γάλακτος ένα λίτρο (1 lt). 

B) Nα αναγράφονται στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος. Το γάλα και η συσκευασία του πρέπει να πληρούν τους όρους όπως καθαρίζονται στα 

άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή, τα 

κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χτυπήματα. Η διαμονή θα πρέπει να γίνεται 

με φορτηγά–ψυγεία με τη νόμιμή άδεια στη θερμοκρασία που καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Γ)  Η διανομή θα πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των 

φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Την ευθύνη 

συντήρησης των παραπάνω θαλάμων έχει ο ανάδοχος καθώς και την υποχρέωση αντικατάστασης 

τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας  

Η παράδοση θα γίνεται σε εργάσιμες ημέρες πλην Σαββάτου και Κυριακής και επίσημων αργιών 

κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας 

Δ) Το προϊόν θα προέρχεται από νομίμως σε λειτουργία εργοστάσια τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη 

εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλόλητας) για τη 

διασφάλιση της ποιότητας αυτού. 

Για την απόδειξη των ανωτέρων Α, Β, Γ απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης στο διαγωνισμό 

(π.χ. συμπλήρωση και υποβολή του παραγόμενου αρχείου της τεχνικής προσφοράς) ενώ για το Δ το 

δικαιολογητικό ή δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη.           

          

 Κατερίνη, 05-10-2020 

 

 

Η συντάκτρια 

 

 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος Καθαριότητας 

 

 

Μητροδώρα Παπαδοπούλου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Ζωή Σερετίδου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Σοφία Ασλανίδου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας, το δικαιούμενο προσωπικό3 κατατάσσεται σε δύο (2) 

κατηγορίες: 

1η κατηγορία: Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό ΙΔΑΧ4  και ΙΔΟΧ5 

2η κατηγορία: προσωπικό Κοινωφελούς Προγράμματος ΟΑΕΔ 

και υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων της κάθε κατηγορίας. 

 

1η κατηγορία: ΜΟΝΙΜΟ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 81 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 107 

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΜΑ 1 

ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 45 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 11 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

4 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4 

ΚΗΠΟΥΡΟΙ 3 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 

ΓΕΩΠΟΝΟΙ/ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 3 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 4 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 6 

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 6 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 134 

 
3 Οι ειδικότητες και οι σχέσεις εργασίας αντλήθηκαν από τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εγκεκριμένη 
ΔΠΚ/19/2020 μελέτη (βλέπε υποσημείωση 1) 
4 Όπου ΙΔΑΧ: προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
5 Όπου ΙΔΟΧ: προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
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ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 4 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

19 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ 2 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 21 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ/ΤΣΑΠΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗ 15 

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 7 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 10 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΒΑΦΕΙΣ 5 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΓΙΑΤΡΟΙ 2 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 45 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 2 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 45 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 1 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 25 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 22 

ΦΥΛΑΚΕΣ 12 

ΚΛΗΤΗΡΕΣ 5 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 709 

 

 

2η κατηγορία: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 131 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 

ΚΗΠΟΥΡΟΙ 8 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 38 

ΓΕΩΠΟΝΟΙ/ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 4 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 7 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 2 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

36 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 5 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ 7 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 16 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

6 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΒΑΦΕΙΣ 10 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΓΙΑΤΡΟΙ 3 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 1 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 2 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 4 

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ) 288 

 

Για καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας σε ημέρες και με βάση 

την ημερήσια ποσότητα γάλακτος/εργαζόμενο, προκύπτει η συνολική ετήσια ποσότητα γάλακτος 

για όλους τους εργαζόμενους. 

 

Ειδικότερα: 

 

 

 

 
6 11 μήνες=12 μήνες-1 μήνας άδειας 
7 242 ημέρες=11 μήνεςχ22 εργάσιμες μέρες (=30-8 σαββατοκύριακα) 
8 242 λίτρα=242 ημέρεςχ1 λίτρο γάλα/ημέρα 
9 171.578 λίτρα=242 λίτραχ709 εργαζόμενοι 
10 160 ημέρες=176 ημέρες (8 μήνεςχ22ημέρες εργασίας)-16 ημέρες άδειας 
11 160 λίτρα=160 ημέρεςχ1 λίτρο γάλα/ημέρα 
12 46.080 λίτρα=160 λίτρα γάλαχ288 εργαζόμενοι 

Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ 

(ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

1η  709 11 μήνες6 2427 242 λίτρα8 171.578 λίτρα9 

2η 288 8 μήνες 16010 160 λίτρα11 46.080 λίτρα12 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΤΟΣ 

217.658 λίτρα 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 2021- 2022 

 

Η τελική ποσότητα του γάλακτος που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα είναι ανάλογη με το συνολικό 

προσωπικό (μόνιμο και εποχικό) που θα διαμορφωθεί από την υπογραφή της σύμβασης και για 

δύο χρόνια και πάντα ύστερα από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί η ποσότητα του γάλακτος σε δύο έτη, θα υπάρχει η δυνατότητα 

παράτασης της σύμβασης μέχρι να εξαντληθεί (χωρίς αύξηση του συμβατικού ποσού). 

 

 Κατερίνη, 05-10-2020  

Η συντάκτρια 

 

 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος Καθαριότητας 

 

 

Μητροδώρα Παπαδοπούλου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Ζωή Σερετίδου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Σοφία Ασλανίδου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

 

 

 
13 Η εκτιμώμενη τιμή του γάλακτος ενός (1) λίτρου προέκυψε από τις τιμές του εμπορίου στην ελληνική 
αγορά. 
14 Ο ΦΠΑ 13% για το γάλα αντλήθηκε από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-
odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/basikoi-syntelestes-fpa  

 

           

ΕΙ∆ΟΣ 

  

  

ΜΟΝΑ∆Α  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ(€/λίτρο)  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(€)   

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ-

ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΗΡΩΜΕΝΟ 1Λ –

ΕΤΟΣ 2021 

ΛΙΤΡΑ  217.658 1,0013 217.658 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ-

ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΗΡΩΜΕΝΟ 1Λ –

ΕΤΟΣ 2022 

ΛΙΤΡΑ 217.658 1,00 217.658 

      ΣΥΝΟΛΟ  435.316 

      ΦΠΑ 13%14 56.591,08 

    

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 

2021-2022 

491.907,08 

https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/basikoi-syntelestes-fpa
https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/basikoi-syntelestes-fpa
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

  

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η Προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης και για δύο έτη. Σε 

περίπτωση που δεν εξαντληθεί η ποσότητα του γάλακτος σε δύο έτη, θα υπάρχει η δυνατότητα 

παράτασης της σύμβασης μέχρι να εξαντληθεί(χωρίς αύξηση του συμβατικού ποσού). Ο 

ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις σε εργάσιμες ημέρες σύμφωνα µε την παραγγελία της 

αρμόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου µετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  και ύστερα από 

έγκαιρη ειδοποίηση,  για όποια ικανή ποσότητα ζητηθεί (σύμφωνα µε κατάσταση δικαιούχων 

υπαλλήλων εργατών παροχής γάλακτος ανά υπηρεσία ). H παράδοση θα γίνεται στο χρονικό 

διάστημα µμεταξύ 7.00 µε 11.00 το πρωί.  

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται στους χώρους που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται µε δική του δαπάνη να προσκομίσει και να συντηρεί σε καλή λειτουργία ψυγεία 

διατηρήσεως του προϊόντος στους χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του 

∆ήµου. Η προμήθεια φρέσκου γάλακτος πρέπει να είναι συσκευασία ειδικού υλικού σύμφωνα 

µε του αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα και διαδικασία 

μεταφοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΣΗΣ   

 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και η οποία συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε λεπτομερή μακροσκοπική 

ποσοτική και ποιοτική εξέταση των υλικών.  Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

γάλακτος εξετάζεται η καταλληλόλητα αυτών και η συµµόρφωση τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει 

ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του γάλακτος, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

άµεση αντικατάσταση αυτής.  

Η Επιτροπή παραλαβής όταν κρίνει σκόπιμο προβαίνει στη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος 

παρουσία του προμηθευτή από όλη τη ποσότητα και το αποστέλλει στο Γενικό Χημείο του 

Κράτους για ανάλυση ή σε άλλο κρατικό πιστοποιημένο οργανισμό που τυγχάνει αρμοδιότητάς 

του. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα βαρύνουν τον προμηθευτή καθώς και η δαπάνη 

ανάλυσής τους.   Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο του προσφερόμενου  γάλακτος θα είναι 

άριστης ποιότητας, σύμφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων 

κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι 

όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ και ότι είναι κατάλληλα από 

κάθε πλευρά για κατανάλωση.  
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Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 

υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα  γάλακτος που 

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

διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου  γάλακτος και 

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

προμηθευτή.  

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου γάλακτος προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής θα είναι υπόλογος  έναντι του νόμου για τυχόν 

αστικές ή άλλες ευθύνες. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε δικαίωμά της σε βάρος 

του προμηθευτή.  

  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ . 

 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ∆ημοτικούς Πόρους. 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα 

εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.  

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

κλπ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.  

  

  

ΑΡΘΡΟ 4:ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ   

 Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται ακόμη και αν η 

μεταβληθεί η τιμή χονδρικής πώλησης του είδους. 

 

 

 Κατερίνη, 05-10-2020  

Η συντάκτρια 

 

 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος Καθαριότητας 

 

 

Μητροδώρα Παπαδοπούλου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Ζωή Σερετίδου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Σοφία Ασλανίδου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
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