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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1/2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ»   

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.206,36 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
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Ταχ. Κωδ.    : 35015                                                          
Πληροφορίες : Ε.Τριφύλλη 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2018 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος «παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο», πλήρες όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών (άρθρα 79 & 80 του 

Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8  του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2. Παρ. Α3 του Ν. 4336/2015 ως «παστεριωμένο γάλα», για την 

κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, για ένα έτος από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ειδικότερα αφορά στην προμήθεια σε είδος «παστεριωμένο γάλα» για το μόνιμο προσωπικό των 

συνεργείων του Δήμου και με σύμβαση ορισμένου και αορίστου χρόνου για ένα έτος από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή 

ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε 

συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα 

με τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  

Θα αναγράφονται στην συσκευασία τα θρεπτικά συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των 

φυσικών συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία παστερίωσης 

και λήξης του γάλακτος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8  του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2. Παρ. Α3 του Ν. 4336/2015 ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται 

τόσο το γάλα με την ένδειξη «γάλα ημέρας» διάρκειας δύο (2) όσο και το «παστεριωμένο γάλα» 

διάρκειας επτά (7) ημερών. 

Κατόπιν των ανωτέρω η παρούσα αφορά την προμήθεια «γάλακτος ημέρας» και μόνο σε 

περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές για «γάλα ημέρας» θα γίνονται δεκτές και 

προσφορές για την προμήθεια «παστεριωμένου γάλακτος» μέγιστης διάρκειας επτά (7) 

ημερών. 

ΔΗΜΟΣ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 
 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/30-01-2018 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.206,36 € 

 
CPV :  155500000-3 Γαλακτοκομικά 
προϊόντα 

 
LAU EL 644270201 
LAU EL 644270202 
LAU EL 644270203 
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Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση διανομής του «γάλακτος ημέρας» τουλάχιστον τρείς φορές την 

εβδομάδα σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, 

στις έδρες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων (Δημοτικά Καταστήματα), όπου υπάρχει προσωπικό που 

δικαιούται γάλα. 

Φρέσκο γάλα αγελάδος, πλήρες παστεριωμένο  και ομογενοποιημένο (Ν.4336/2015 ΆΡΘΡΟ 2 

ΠΑΡ.Α.3) 

Λιπαρά: 3,5% 

Ολικά στερεά: 11,5-12,5%PH: 6,6 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

Κολοβακτηρίδια: Θρεπτικά Συστατικά ανά 100gr/προϊόντος 

Ενέργεια: 63kcal 

Πρωτεΐνες: 3,2gr 

Υδατάνθρακες: 4,7gr 

Λιπαρά: 3,5g 

Ασβέστιο: 120mg 

Φώσφορος: 95mg 

Βιταμίνες: A, B1, B2, B6, B12, C, D, E 

Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. 

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ψυγεία που θα 

προμηθεύσει την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική 

συντήρηση των ψυγείων αυτών. Η δαπάνη της συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής επίσης ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το 

ψυγείο που έχει βλάβη με άλλο ψυγείο. 

Η προμήθεια εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους  εργαζόμενους των ΟΤΑ, 

σύμφωνα με την αρίθμ. 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ, Διοίκησης  & 

Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 

1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ, το (άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4483/17) (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017) και θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης, 

την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής. 

Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι του Δήμου, σύμφωνα με το αριθμ. 817/29.01.2018 έγγραφο του Αυτοτελούς 

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας είναι οι εξής :  

Α.ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

2 ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

4 ΚΑΚΑΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

5 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 

http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-97-μέσα-ατομικής-προστασίας-και-μ/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-οικ-3945617-11-2017/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-οικ-3945617-11-2017/
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6 ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

7 ΣΤΡΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

8 ΤΣΑΠΡΑΪΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

9 ΧΑΜΠΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10 ΧΛΩΜΙΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

11 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

12 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ 

Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

2 ΜΗΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

3 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

5 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  

6 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

7 ΜΕΡΜΙΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 

8 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ-
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 

 

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 

Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ 
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Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ – 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ΡΕΝΤΙΦΗ ΑΛΕΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Μαγείρων 31/8/2018 

2 ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΑΣΗΜΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Μαγείρων 31/8/2018 

 

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8/ΜΗΝΑ 

Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ – 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ    14/9/2018 

 

Επίσης ο Δήμος μας, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2018, πρόκειται να 

προσλάβει το τρέχον έτος τα παρακάτω άτομα : 

 Τέσσερα (4) άτομα ΙΔΟΧ 8/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2018), 

με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες 

 Ένα (1) άτομα ΙΔΟΧ 8/ΜΗΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2018), με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες 

  

 Είκοσι (20) άτομα ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, με διάρκεια σύμβασης τρεις (3) μήνες  

 Δέκαπέντε (15) άτομα ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΑΕΔ, με διάρκεια 

σύμβασης οκτώ (8) μήνες     

Η ανάλυση της ποσότητας του προϋπολογισμού είναι :  

 Η ποσότητα για τους δώδεκα (12) Μόνιμους Υπαλλήλους που δικαιούνται όλο το έτος είναι : 

25ημέρες χ 11 μήνες χ 12 άτομα = 3.300 λίτρα 

 Η ποσότητα για τους οκτώ (8) Υπαλλήλους ΙΔΑΧ που δικαιούνται όλο το έτος είναι : 25ημέρες χ 

11 μήνες χ 8 άτομα =2.200 λίτρα 

 Η ποσότητα για έναν (1) Υπάλληλο ΙΔΟΧ που δικαιούνται όλο το έτος είναι : 25ημέρες χ 11 μήνες 

χ 1 άτομο = 275 λίτρα 

 Η ποσότητα για τους δύο (2) Υπαλλήλους ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ που δικαιούνται όλο το έτος είναι : 

25ημέρες χ 11 μήνες χ 2 άτομα = 550 λίτρα 

 Η ποσότητα για έναν (1) Υπάλληλο ΙΔΟΧ 8/ΜΗΝΑ που δικαιούται  : 25ημέρες χ 8 μήνες χ 1 

άτομα = 200 λίτρα 

 Η ποσότητα για τον ένα (1) Υπάλληλο ΙΔΟΧ/8 ΜΗΝΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

δικαιούται  : 25ημέρες χ 8 μήνες χ 1 άτομα = 200 λίτρα 

 Η ποσότητα για τους είκοσι (20) Υπαλλήλους ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που 

δικαιούνται όλο το έτος είναι : 25ημέρες χ 3 μήνες χ 20 άτομα = 1.500 λίτρα 

 Η ποσότητα για τους δέκαπέντε (15) Υπαλλήλους ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΟΑΕΔ που δικαιούνται  : 25ημέρες χ 8 μήνες χ 14 άτομα = 3.000 λίτρα 

Άρα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 11.225 ΛΙΤΡΑ 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την προβλεπόμενη ποσότητα σε περίπτωση 

μείωσης του αριθμού των δικαιούχων, πχ σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, πρόωρης 

λύσης σύμβασης, κ.α. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.206,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.  
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Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 14.206,36 € θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του 

προϋπολογισμού του Δήμου των ετών  2018 & 2019 και θα βαρύνει τους κατωτέρω Κ.Α.Ε.  

Κ.Α. 15.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  

Κ.Α. 20.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  

Κ.Α. 25.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  

Κ.Α. 30.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  

Κ.Α. 70.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ lt 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ* 
ΛΙΤΡΟΥ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ 

(χωρίς  
Φ.Π.Α.) 

1 
ΓΑΛΑ «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

ΠΛΗΡΕΣ» 11.225 1,12 12.572,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

13%   12.572,00 € 

 Φ.Π.Α. 13%   1.634,36 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

13%   14.206,36 € 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 30/1/2018 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

 
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ                                                    

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 30/1/2018 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

 
                ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        

Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος                 

Ταχ. Κωδ.    : 35015                                                          
Πληροφορίες : Ε.Τριφύλλη 

Τηλ.             : 22343 - 50324 

FAX             : 22340 - 48785    

E-mail         : info@dimos-amfiklias-elatias.gr 

                    e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr 

  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2018 
 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «παστεριωμένου» αγελαδινού γάλακτος πλήρους, για το 

προσωπικό του Δήμου για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.  

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

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

1. Του Ν. 3463/2006 (Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209). 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).   

4. Την ΚΥΑ 2/53361/0022/06/02.10.2006 (ΦΕΚ 1503 τ.Β΄/11-6-2006). 

5. Την ΚΥΑ ΤΤ 36586/10.07.2007 (ΦΕΚ 1323 τ. Β΄/30-7-2007). 

6. Την ΚΥΑ οικ. 31119/19.01.2008 (ΦΕΚ 990 τ. Β΄/28-5-2008). 

7.  Το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4483/17  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017) 

8. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

9. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.   

ΔΗΜΟΣ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 
 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/30-01-2018 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  14.206,36         
€ 
  
CPV :  155500000-3 Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
 
LAU EL 644270201 

LAU EL 644270202 
LAU EL 644270203 

 

mailto:info@dimos-amfiklias-elatias.gr
mailto:e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr
http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-97-μέσα-ατομικής-προστασίας-και-μ/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-οικ-3945617-11-2017/
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10. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

11. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.   

12. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 

4046/2012, του  ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 3ο - Συμβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας: 

1. Η Διακήρυξη  

2. Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

4. Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Ο προϋπολογισμός του αναδόχου (υπόδειγμα) 

Άρθρο 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική 

Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).   

Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος –ανάδειξη αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 

τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως 

καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 , άρθρο 103. 

 

Άρθρο 6ο - Συμφωνητικό 
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  προσκαλεί τον ανάδοχο 

(ή τους αναδόχους) να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσμία που 

δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες»  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης  προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του 

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

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως συμφερότερη προσφορά από 

οικονομική άποψη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (άρθρο 105 του Ν.4412/2016). 

Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

εγγύησης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α..  

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

των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

προµήθειας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8° -  Χρόνος εγγύησης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης. 

 

Άρθρο 9ο - Παράδοση  -  Παραλαβή  γάλακτος   

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση διανομής του «γάλακτος ημέρας»  τουλάχιστον τρείς φορές την 

εβδομάδα σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, 

στις έδρες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων (Δημοτικά Καταστήματα), όπου υπάρχει προσωπικό που 

δικαιούται γάλα. Το διανεμόμενο γάλα θα πρέπει την ημέρα παράδοσης από τον προμηθευτή, να έχει 

τουλάχιστον δύο (2) ή επτά (7)  ήμερες διάρκεια αντίστοιχα εάν πρόκειται για «γάλα ημέρας» ή 

«παστεριωμένο γάλα» πριν την λήξη του(ΦΕΚ Α94-14.8.2015. )  
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Η παράδοση των ποσοτήτων του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί σε 12 

μήνες από την υπογραφή της. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει άμεσα,  στους χώρους 

εργασίας του Δήμου, την ποσότητα γάλακτος που θα  του ζητείται κάθε φορά, όπου θα ειδοποιηθεί η 

επιτροπή παραλαβής από τον αρµόδιο προϊστάµενο ή επιβλέποντα.   

Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα, τα οποία 

πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς 

γάλακτος. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για ορισμένες περιόδους, να διακόπτει προσωρινά και για μικρό χρονικό 

διάστημα τη χορήγηση του γάλακτος.  

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10ο - Εγγυήσεις ποιότητας  

Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή 

ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση σε συσκευασία του 1 λίτρου. Να 

αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά του  προϊόντος 

συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρησής του. 

Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την ποιότητα  ή 

τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα 

μέρος ή ολόκληρη την παραγγελία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

παραδοθέντων ειδών από την Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε από την Υπηρεσία και εκτελεί την 

προµήθεια. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι:  

α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.  

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.  

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.  

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο 

λογιστικό και  άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος.  

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α..  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον 

προμηθευτή. 
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Άρθρο 12ο - Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου και κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α. στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύµβαση, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση) 

β. σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν:  

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, (ήτοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

συµβάσεων προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  

5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο - Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμοδία 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους.  

ΑΡΘΡΟ 14ο - Αυξομείωση ποσοτήτων προμήθειας 

Η ποσότητα της προμήθειας  που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική, ο 

Δήμος δεν δεσμεύεται στην απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων της μελέτης, αλλά θα 

διαμορφωθεί ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς υπέρβαση των ποσοτήτων και της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 30/1/2018 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ                                                    

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 30/1/2018 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
 

                ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        

Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος                 

Ταχ. Κωδ.    : 35015                                                          
Πληροφορίες : Ε.Τριφύλλη 

Τηλ.             : 22343 - 50324/312 

FAX             : 22340 - 48785    

E-mail         : info@dimos-amfiklias-elatias.gr 

                    e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr 

    

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1/2018 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αφορά την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, 

(από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ lt 
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ*ΛΙΤΡΟΥ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ 
(χωρίς  
Φ.Π.Α.) 

1 
ΓΑΛΑ «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

ΠΛΗΡΕΣ» 11.225 1,12 12.572,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

13%   12.572,00 € 

 Φ.Π.Α. 13%   1.634,36€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

13%   14.206,36 € 

 

 

Οι παραγγελίες για τις υπηρεσίες του Δήμου θα δίδονται στο τέλος της εβδομάδας και θα 

εκτελούνται αυστηρά ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ο ανάδοχος θα έχει την 

υποχρέωση διανομής του «γάλακτος ημέρας» τουλάχιστον τρείς φορές την εβδομάδα 

σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, 

στις έδρες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων (Δημοτικά Καταστήματα), όπου υπάρχει προσωπικό 

που δικαιούται γάλα. 

*Μέση τιμή γάλακτος 1 Λίτρου από το Παρατηρητήριο τιμών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 
 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/30-01-2018 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.206,36 € 

 
CPV :  155500000-3 Γαλακτοκομικά 
προϊόντα 

 
LAU EL 644270201 
LAU EL 644270202 
LAU EL 644270203 

 

mailto:info@dimos-amfiklias-elatias.gr
mailto:e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr
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 Τα είδη θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση, με έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα 

υποδειχθούν από το Δήμο. 

 Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την ημ/νία 

κατάθεσής τους. 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής . 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 30/1/2018 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ                                                    

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 30/1/2018 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

                ΤΡΙΦΥΛΛΗ  ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        

Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος                 

Ταχ. Κωδ.    : 35015                                                          
Πληροφορίες : Ε.Τριφύλλη 

Τηλ.             : 22343 - 50324 

FAX             : 22340 - 48785    

E-mail         : info@dimos-amfiklias-elatias.gr 

                    e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr 

         

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1/2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αφορά την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, 

(από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). Η παρούσα αφορά την προμήθεια «γάλακτος 

ημέρας» και μόνο σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές για «γάλα ημέρας» θα 

γίνονται δεκτές και προσφορές για την προμήθεια «παστεριωμένου γάλακτος» μέγιστης 

διάρκειας επτά (7) ημερών.   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ«ΓΑΛΑ 

ΗΜΕΡΑΣ» ΄Η 
«ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ» 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
lt 

 ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 13%) 

1 
ΓΑΛΑ 

«………..………………………………» 11.225 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

13%   

 Φ.Π.Α. 13%   

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%   

 

 

Κάτω Τιθορέα …………………………/2018 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dimos-amfiklias-elatias.gr
mailto:e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr
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