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                          144 52  -  Μεταμόρφωση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντίνος  Μητσόπουλος                                   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132012904
Ε-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr

                     
                          

                   
                 Μεταμόρφωση:       
                  

                  ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ, ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  στην  διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την προμήθεια 
φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες  των δικαιούχων εργαζομένων  
συνολικού προϋπολογισμού 18.098,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3) Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

4) Τις διατάξεις του N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 
157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα των άρθρων 43 και 44.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της   οικονομικής και   αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για   τον εκσυγχρονισμό του  πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την  αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή   ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις  αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και  άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις 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».
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7) Τις διατάξεις του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α157/04.019.2021) « Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και 
επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα 
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
επείγουσες διατάξεις»

8) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
9) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 43726/07.06.2019 ( ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β΄).
10)  Τις υπ.αριθμόν 33769/03-08-2022 τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της  Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.
11) Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  22REQ011056618/2022 του πρωτογενούς  

αιτήματος. 
12) Την υπ. αριθμόν 342/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ: ΨΝ2ΖΩΚΒ-Δ28).
13) Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 22REQ011058943/2022 έγκρισης  του  
        πρωτογενούς αιτήματος.
14)  Την  υπ. αριθμ.216/2022 (ΑΔΑ: 9Ω5ΧΩΚΒ-2ΚΠ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια φρέσκου, 
αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων, με την διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα άρθρο 32 
παρ. 2 περ. γ  του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021.
Ακολουθεί  αναλυτικός  πίνακας :

     Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

Κ.Α.20.6061.0002

1 Παστεριωμένο γάλα lt 11.880 1,04 12.355,20

 

Κ.Α.15.6061.0001

2 Παστεριωμένο γάλα lt 3.520 1,04 3.660,80

 

Σύνολο 16.016,00

Φ.Π.Α. (13%) 2.082,08

Γενικό Σύνολο 18.098,08

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο   μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως 
την ανάλωση της συμβατικής αξίας εάν αυτή συμβεί νωρίτερα.
Δίνεται δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη μήνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία.
Προσφορές μπορεί να υποβληθούν για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 23 Αυγούστου  2022 (23-08-
2022). 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας  είτε  (α) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ). 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 
ανωτέρω  ημερομηνία.
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
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Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι 
αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Αντίγραφο των όρων  διαπραγμάτευσης  και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών (αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντίνος 
Μητσόπουλος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2132012904, e-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr ) ενώ το 
αναλυτικό τεύχος των όρων διαπραγμάτευσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.metamorfossi.gov.gr)

                                                                                                      

                                                   

                                                                                                                     

                                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ
                                                                                       κ.α.α
                                                                    ( Σύμφωνα με την υπ.αριθμόν 616/2022 απόφαση Δημάρχου)
                                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                             ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ



 

 

Σελίδα 1 

            

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         
  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  Δ/ΝΣΗ.: Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                     
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  ΠΛΗΡ. :   Κωνσταντίνος Μητσόπουλος 

  Τηλ.: 2132012900 

  E- mail :  kmitsopoulos@metamorfossi.gr                                                                         Αρ. πρωτ.:  34764/2022 

   
 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 

   Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει ότι κατόπιν της υπ΄αριθμόν 216/2022 απόφασης   Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ:  9Ω5ΧΩΚΒ-2ΚΠ), προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση,  βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για 

την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ποσού 18.098,08€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές, σύμφωνα 

με τους παρακάτω όρους: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090107358 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84607.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

Πόλη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14452 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL301 

Τηλέφωνο 2132012900 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) kmitsopoulos@metamorfossi.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.metamorfossi.gov.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  o Δήμος Μεταμόρφωσης   και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέα ΟΤΑ 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία φορέα υλοποίησης 

Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής 

Ο.Τ.Α  

Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 -Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ. 14452 

ΑΦΜ: 090107358,Δ.Ο.Υ: Ν. Ιωνίας 
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Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας  www.metamorfossi.gov.gr  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Η διαδικασία θα  διεξαχθεί με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος 

βάσει του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ του Ν.4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της συμβάσης θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Μεταμόρφωσης  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια  φρέσκου, αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος  για τις 

ανάγκες του Δήμου,  λόγω του κατεπείγοντος  
Ακολουθεί  αναλυτικός πίνακας με το αντικείμενο της σύμβασης: 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική Τιμή 
(€) 

Συνολική 
Τιμή (€) 

Κ.Α.20.6061.0002 

1 Παστεριωμένο γάλα lt 11.880 1,04 12.355,20 

  

Κ.Α.15.6061.0001 

2 Παστεριωμένο γάλα lt 3.520 1,04 3.660,80 

  

Σύνολο 16.016,00 

Φ.Π.Α. (13%) 2.082,08 

Γενικό Σύνολο 18.098,08 
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Προσφορές μπορεί να υποβληθούν για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. 
Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στους ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  15511100-4 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.098,08€ συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος  ΦΠΑ   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:16.016,00€,  ΦΠΑ : 2.082,08€   )  και  θα  βαρύνει τους ΚΑΕ 

15.6061.0001 ( 4.136,70€) & 20.6061.0002 ( 13.961,38€ ) του  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους  

2022. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δυο   μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως την 
ανάλωση της συμβατικής αξίας εάν αυτή συμβεί νωρίτερα. 

Δίνεται  δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη μήνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας.  

 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως  τις διατάξεις : 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 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» 

 της υπ' αριθμ. 76928/13.07 .2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075  )  

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» 

(ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

 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», 
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 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»  και ιδίως των 

άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 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  Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 Μέρος Α (Άρθρα 1 - 142) (Κωδικοποιημένος) Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

τις υποδομές και την υγεία. 

 του Ν.4825  ΦΕΚ A 157/4.9.2021   Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων 

χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών 

χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4912/2022 ( Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

-   Τις με αρ. πρωτ.  33769/2022  τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος. 

 Τον Αριθμό  Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  22REQ011056618/2022 του πρωτογενούς  

αιτήματος.  

 Την υπ. αριθμόν   342/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ: ΨΝ2ΖΩΚΒ-Δ28) 

 Τον Αριθμό  Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 22REQ011058943/2022 Έγκρισης  του 

πρωτογενούς  αιτήματος. 

-       Tην υπ' αριθμ.  216/2022  (ΑΔΑ:  9Ω5ΧΩΚΒ-2ΚΠ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν η διενέργεια, ο τρόπος εκτέλεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι  της 

διαπραγμάτευσης για την προμήθεια φρέσκου, αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των 

δικαιούχων εργαζομένων , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

      Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Τρίτη 23 Αυγούστου  2022   (23 - 08-  

      2022) 

      Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας  είτε  (α) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής (Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ).  



 

 

Σελίδα 8 

       Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο 

μέχρι την ανωτέρω  ημερομηνία. 

      Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

      Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι 

αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης www.metamorfossi.gov.gr 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. Οι όροι της  παρούσας  με τα παραρτήματα της. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Αντίγραφο των όρων διαπραγμάτευσης, δίνεται δωρεάν από τον Δήμο Μεταμόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & 

Δημαρχείου 1  και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιος υπάλληλος, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, τηλέφωνο επικοινωνίας:2132012900,  

e-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr,  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της ιστοσελίδας  www.metamorfossi.gov.gr  

 

2.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της αξιολόγησης 

των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για 

τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 

από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 

Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,  

 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας  

για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή.  
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

    Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε  (α) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ).  
    Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία όπως ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.  

    Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

    Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

2.4.3  Περιεχόμενα  φακέλων  

 

Κάθε "προσφέρων'' θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα πρέπει να 

αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς: Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής  
Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 144 52 

Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:         /2022 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΛΟΓΩ 

ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις (3)  ανεξάρτητους 

σφραγισμένους υποφακέλους: 

 Φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

 Φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 Φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 

 

O φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"  θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού :  
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86,  που θα  συνταχθεί μετά την σχετική πρόσκληση, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για  κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 73 παρ. 1   του Ν.4412/2016. 

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου  εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του, εκτός αν σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και  από το οποίο θα προκύπτει η συνάφεια 

με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Φορολογική ενημερότητα  για κάθε νόμιμη χρήση, που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της , ή 
πιστοποιητικό ότι έχουν επαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό  για την καταβολή των φορολογικών  τους 

υποχρεώσεων , και τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού. 

Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

και θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται 

στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους και 
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τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού, μαζί με υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υποχρεούνται  να καταβάλλει εισφορές 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο 

να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε),  Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Ι.Κ.Ε και προσωπικών εταιρειών  ( Ο.Ε & Ε.Ε), τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. 
Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούνται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση  και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή, πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης  

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε 

κλπ, ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

 

 
Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

 Αναλυτική  τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, έγγραφα και δικαιολογητικά από τα 

οποία θα προκύπτει  η  συμφωνία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης. 

▪ Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα,  ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης και 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

▪ Υπεύθυνη δήλωση του του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα  ή του εργοστασίου παρασκευής του 

προϊόντος,  ότι  το προσφερόμενο προϊόν δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό καθώς και ότι οι 

πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό. 

▪ Νόμιμη άδεια της επιχείρησης 

▪ Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων της Δ/νσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την διακίνηση ζωικών 

προϊόντων. 

▪ Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής σε ισχύ 

▪ Κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου για το εργοστάσιο παραγωγής 

▪ Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 22000: 2018 Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας 

Τροφίμων για την μονάδα παραγωγής 

▪ Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ποιότητας ISO9001: 2015 για την μονάδα παραγωγής 

▪ Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP, που να καλύπτει την 

αποθήκευση, διακίνηση & εμπορία των ειδών. 

▪ Ανάλυση του προσφερόμενου γάλακτος από διαπιστευμένο εργαστήριο.  

▪ Βεβαίωση καταλληλόλητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για τα μέσα μεταφοράς της 
επιχείρησης με τα οποία θα διακινούνται τα είδη 

 

 

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
 
Ο φάκελος " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 
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Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα η οποία  συντάσσεται με βάση το 

αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης & σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 

βρίσκεται στο  Παράρτημα Ι της παρούσας  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του γάλακτος  στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1 της παρούσας. 

Η παρούσα σύμβαση  δεν υποδιαιρείται σε  τμήματα 

2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριάντα (30) 

ημερών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

 

2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα 

στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς,  Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.4. (Χρόνος 

ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, , εφόσον αυτές δεν 

επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα τις διατάξεις του  

ν. 4412/2016.  

γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

     Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 

της,  το τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών θα είναι το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης καθώς και να εισηγείται για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 
ανάθεση της σύμβασης  ( άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2016 & το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021. 

 

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του 

κατεπείγοντος, θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, της 

τεχνικής προσφοράς καθώς και της οικονομικής προσφοράς και την σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο 

 

3.3  Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων  
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας 

ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 

αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο 

αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς 

διοικητικής προσφυγής. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

 

3.4 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.. 4412/2016,  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί,  να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας  και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.2.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.2.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού 

της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 

της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 

δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.3 Υπεργολαβία 

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

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

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

4.3.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

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

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία.  
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4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά  με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των ειδών που αντιστοιχούν στην παράδοση. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 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.  

5.1.2. 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 του γάλακτος στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ειδικότερα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. 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 δεκαπέντε (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. 

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, καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της 
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αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 

φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 

από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση 

της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 

είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 

Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

5.2.2.  Αν τα είδη  φορτωθούν  - παραδοθούν ή αντικατασταθούν 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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων χωρίς ΦΠΑ.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 

του γάλακτος, 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 και των τόκων 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. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης ), 6.3 . (Απόρριψη 

συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο 
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τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 

της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος 

της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο 

της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης  

6.1.1.  Ο χρόνος παράδοσης του γάλακτος,  θα γίνεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 07:00 π.μ. 

έως 08:00 π.μ. 

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται με φροντίδα, ευθύνη, έξοδα του αναδόχου, σε καθορισμένα σημεία 

διανομής που θα υποδειχτούν από την Αναθέτουσα Αρχή και σε αντίστοιχα ψυγεία για τη συντήρηση του 

γάλακτος. Τα σημεία διανομής θα είναι τουλάχιστον τρία (3) σε όλη την έκταση του Δήμου. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.2  Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής  

6.2.1. H παραλαβή του φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος,  γίνεται από επιτροπές, 

πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 

του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί 

να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του γάλακτος με παρατηρήσεις –απόρριψης  των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Ποσότητες του παστεριωμένου γάλακτος,  που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 

του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016.  

Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 

αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 

208 του Ν.4412/2016. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
6.2.2. Η παραλαβή του γάλακτος  και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αντίστοιχου αντικειμένου της σύμβασης. 

Αν η παραλαβή του γάλακτος  και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του γάλακτος, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

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

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει την ποσότητα του γάλακτος  που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή της ποσότητας του γάλακτος  που απορρίφθηκε γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη την διάρκεια της σύμβασης & δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

6.5 Δείγματα  

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος μέχρι 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

  

6.5  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016 & οι λοιπές διατάξεις που μνημονέυονται στο προοίμιο της παρούσας. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά 

με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος, λόγω 
του κατεπείγοντος» 

 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Σύμβασης 
Η παρούσα μελέτη αφορά την  προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου ομογενοποιημένου αγελαδινού γάλακτος 

για να καλυφθούν οι ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Μεταμόρφωσης, ως μέσο προστασίας, 

για χρονικό διάστημα δυο μηνών. 

Εκτιμάται ότι εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,  θα έχει ολοκληρωθεί ο ανοικτός άνω των ορίων 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του (έχει σταλεί στον 

προσωρινό ανάδοχο η πρόσκληση για να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  και μόλις αυτά 

προσκομιστούν θα γίνει η κατακύρωση)  

 

 
Άρθρο 2ο :Περιγραφή ειδών – Τεχνικές προδιαγραφές 
Το προς προμήθεια γάλα θα παραδίδεται σε ημερήσια βάση σε κάθε δικαιούχο σε συσκευασία του ενός (1) 

λίτρου. Θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόν εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης 

απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. Συγκεκριμένα, το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια που 

θα λειτουργούν νόμιμα και θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού 

ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Η διακίνηση των προϊόντων πρέπει να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία 

των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, θα καταθέσουν με ποινή αποκλεισμού, δείγμα του προσφερόμενου 

γάλακτος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Ορισμός 

Το προς προμήθεια παστεριωμένο ομογενοποιημένο γάλα αγελάδας θα πρέπει να είναι πλήρες  σε λιπαρά 

3,5% τουλάχιστον ή ημιαποβουτυρωμένο – χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,00% έως 2,00%) -  ανάλογα 

με την δήλωση του εργαζομένου -, πλούσιο σε διαθρεπτικά στοιχεία όπως ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, 

μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π. και προέλευσης 100% Ελληνικό 
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Το γάλα θα είναι οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας, που διατίθεται στο λιανικό εμπόριο και οι συνθήκες 

και οι όροι παραγωγής και εμπορίας του θα είναι σύμφωνες με τον κώδικα τροφίμων και ποτών (ΦΕΚ 

788/31.12.1987 ΤΕΥΧΟΣ Β), όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και ειδικότερα σύμφωνα με το 

άρθρο 80. 

Επίσης θα πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι οι σχετικοί με τα φυσικοχημικά και 

μικροβιολογικά χαρακτηριστικά ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές και υγιεινό προς πόση και χωρίς κανένα 

ελάττωμα. 

Η συντήρηση του θα διαρκεί μέχρι επτά (7) ημέρες μετά την ημερομηνία παστερίωσης του, στις συνήθεις 

συνθήκες συντήρησης (δεν υπερβαίνει τους +6 o C), και η ημερομηνία παράδοσης του θα είναι (1) ημέρα το 
πολύ μετά την ημερομηνία παστερίωσης του. Για παράδειγμα, αν το γάλα παραδοθεί στις 08/04/2022, η 
ημερομηνία παστερίωσης του θα είναι 07/04/2022. 
Πρώτες ύλες – επεξεργασία πρώτης ύλης 
Το προϊόν πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και ιδιαίτερα των 

άρθρων 79 και 80 καθώς και στο Π.Δ. 56/95 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 119/97 και από το Π.Δ.79/07 

περί συμμόρφωσης με τις Κοινοτικές Οδηγίες για την παραγωγή και εμπορία γάλακτος καθώς και τους νέους 

Κοινοτικούς Κανονισμούς 852/2004, 853/2004 και 854/2004.  

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
Το προς προμήθεια γάλα πρέπει να έχει λευκό ή υπόλευκο χρώμα, ευχάριστη οσμή και τη χαρακτηριστική 

γεύση, υφή και δομή του γάλακτος. 
Συσκευασία-αποθήκευση προμηθευόμενου γάλακτος και λοιπές διατάξεις 
1. Το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε συσκευασίες του 1lt, εγκεκριμένες σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. ( Tetra pack ή πλαστική φιάλη PET) 

2. Η συσκευασία δεν θα πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να 

θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 

3. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενδείξεις. Πρέπει να 

αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», 

η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία 

συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό 

πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. Θα περιλαμβάνει πινακίδα με τα 
διαθρεπτικά στοιχεία του γάλακτος καθώς και το εργοστάσιο παραγωγής. 

4. Οι κωδικοί και τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα).  

Στις προσφορές θα πρέπει να δοθούν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων, όπως συσκευασία, 

βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας, τρόπος μεταφοράς, 

φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά, πιστοποιητικά σχετικά με το σύστημα 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύστημα διαχείρισης ποιότητας.  

Η παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια με χειρολαβές και εσωτερικά χωρίσματα. 

5. Ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος 

(φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Η μεταφορά του παστεριωμένου γάλακτος θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα (ψυγεία). Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η θερμοκρασία του παστεριωμένου γάλακτος 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 4º C.  

Τα μεταφορικά μέσα (ψυγεία), τα οποία μεταφέρουν παστεριωμένο γάλα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 

Άδεια καταλληλότητας Οχήματος για Μεταφορά προϊόντων ζωικής προέλευσης, η οποία εκδίδεται από τη 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σημεία που θα γίνεται η παράδοση, για την φύλαξη 

και διατήρηση του προϊόντος. Για την καθημερινή αποθήκευση του γάλακτος ο ανάδοχος υποχρεούται να 

φέρει τουλάχιστον τρία (3) ψυγεία, τα οποία θα τοποθετηθούν σε τουλάχιστον τρία (3) σημεία που θα 

υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά το πέρας της σύμβασης, ο Δήμος υποχρεούται να τα 

παραδώσει, αμέσως και άνευ οχλήσεως, στον ανάδοχο, διαφορετικά ευθύνεται σε κάθε αποζημίωση του 
αναδόχου, λόγω της μη προσηκούσης ή μη εγκαίρου παράδοσης αυτών.  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων αυτών. 
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8. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης, οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο που έχει βλάβη με 

άλλο ψυγείο, σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις ώρες. 

Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

9. Το προϊόν συντηρούμενο στην προβλεπόμενη θερμοκρασία ψύξης για διάρκεια από την ημερομηνία 

παρασκευής του έως την ημερομηνία λήξεως του δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή 

συσκευασίας οι οποίες οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές διεργασίες. 

 

 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (3,5% 

ΛΙΠΑΡΑ) 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (1,5% 

ΛΙΠΑΡΑ) 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΙΠΑΡΑ 3,5% τουλάχιστον 1,0%-2,00% 

PH >6.6-6.87 >6.6-6.87 

Δοκιμασία Φωσφατάσης -(αρνητικό) -(αρνητικό) 

Δοκιμασία Υπεροξειδάσης  + (θετικό)  + (θετικό  

Ειδικό βάρος (στους 15° C)  1.028 g/l  1.032 g/l  

  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κολοβακτηρίδια (ανά ml)  n = 5. c = 1. m = 0. M = 5 n = 5. c = 1. m = 0. M = 5 

Παθογόνα μικρόβια  Απουσία / 25g. n = 5. 

c = 0. m = 0. M = 0 

Απουσία / 25g. n = 5. 

c = 0. m = 0. M = 0 

Περιεκτικότητα σε μικρόβια 

(ανά ml) στους 21° C. μετά 

από επώαση 5 ημερών στους 
6° C  

M = 5 x 10 (5). 

m = 5 x 10 (4). 

n = 5. c = 1 

M = 5 x 10 (5). 

m = 5 x 10 (4). 

n = 5. c = 1 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ 100 ml ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ≥ 63 Kcal (264 KJ) ≥ 48 Kcal (201 KJ) 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ  ≥ 3 g ≥ 3 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ  ≥ 4.7 g ≥ 4.7 g 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ  ≥ 120 mg ≥ 120 mg 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ  ≥ 90 mg ≥ 90 mg 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ  A. B1. B2. B6. B12. C. D. E A. B1. B2. B6. B12. C. D. E 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Αεροστεγής συσκευασία (επιθυμητό βιδωτό καπάκι ασφαλείας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 

Από ημερομηνία  

παραγωγής  

Έως 7 ημέρες Έως 7 ημέρες 

Συνθήκες Συντήρησης  1 – 6 ο C 1 – 6 ο C 

 
Εργαστηριακές εξετάσεις 
Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή να 

διενεργηθούν μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι μικροβιολογικοί 

παράγοντες και η χημική σύσταση του υπό προμήθεια γάλακτος είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Παρακολούθηση παρασκευής 
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Ο Δήμος μπορεί να παρακολουθεί την όλη επεξεργασία, με επιτροπή από ειδικούς στον τόπο παρασκευής. Η 

δαπάνη για τη μετάβαση και παρακολούθηση της όλης επεξεργασίας παρασκευής βαρύνει τον υποψήφιο 

οικονομικό φορέα. 

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος 
Το τελικό προϊόν θα πρέπει να έχει θερμανθεί και αποστειρωθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες των 

οποίων το σύστημα κλεισίματος πρέπει να παραμένει άθικτο. 

 
 
Χρόνος παράδοσης 
1. Ο χρόνος παράδοσης του γάλακτος,  θα γίνεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 07:00 π.μ. έως 

08:00 π.μ. . 

2. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται με φροντίδα, ευθύνη, έξοδα του αναδόχου, σε καθορισμένα σημεία 

διανομής που θα υποδειχτούν από την Αναθέτουσα Αρχή και σε αντίστοιχα ψυγεία για τη συντήρηση του 

γάλακτος. Τα σημεία διανομής θα είναι τουλάχιστον τρία (3) σε όλη την έκταση του Δήμου. 

 

Άρθρο 3ο : Συνολική προμέτρηση 

Η σύνταξή της και ειδικότερα, ο καθορισμός των δικαιούχων βασίζεται : 

Στα υπ’ αρ. πρωτ.38750/29-11-2021, 39219/01-12-2021, 39523/02-12-2021, 43143/24-12-2021 έγγραφα της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, του Τμήματος 
Αθλητικού & Νέας Γενιάς, Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας αντίστοιχα, τις από 9/12/2021 και 13/12/2021 

καταστάσεις δικαιούχων εργαζομένων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Δ/νσης Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος αντίστοιχα , τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του ΟΑΕΔ, την Κοινή Υπουργική Απόφαση 43726/08-06-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/08-06-2019, τ. Β΄) « 

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων 

αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρική», την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. και στον 

προγραμματισμό προσλήψεων της της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Από την προμέτρηση που έγινε με βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι οι συνολικοί δικαιούχοι του προσωπικού 

του Δήμου Μεταμόρφωσης εκτιμήθηκαν να φτάνουν τους 371. 

Σημειώνεται εδώ ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επαυξάνει, όταν και εφόσον κρίνει τούτο ως αναγκαίο, 
την ποσότητα του προς προμήθεια είδους, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την προμήθεια όπως 

θα τροποποιείται 

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες του προς προμήθεια προϊόντος, οι οποίες θα αναφέρονται στην σύμβαση 

του Δήμου με τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί προμηθευτής της παρούσας προμήθειας, θα καθοριστούν με 

βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύμφωνα 

και με τη σχετική κρίση του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας του Δήμου. 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 43726/08-06-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/08-06-2019, τ. Β΄) « Παροχή 

μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών 

και μέτρα προληπτικής ιατρική», κάθε εργαζόμενος στον οποίον παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας 

δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους 
εργασίας. Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχούν σε δίμηνη  βάση 1 λίτρο / ημέρα Χ 44 ημέρες / 

δίμηνο= σαράντα τέσσερα  (44) λίτρα φρέσκο γάλα. Για ένα δίμηνο υπολογίζεται 1 λίτρο γάλα ημερησίως για 

22 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα για δυο  μήνες. Δηλαδή 44 ημέρες/δίμηνο Χ 1 λίτρο το άτομο / ημέρα = 44 

λίτρα/άτομο.  
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ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ/ΔΙΜΗΝΟ 

(lt) 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt) 

Κ.Α.20.6061.0002 

Παστεριωμένο γάλα  lt 44 270 11.880 

Κ.Α.15.6061.0001 

Παστεριωμένο γάλα lt 44 30 1.320 

Παστεριωμένο γάλα lt 22 100 2.200 

Συνολική Ποσότητα 15.400 

 

Άρθρο 4ο: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Η ενδεικτική τιμή μονάδας για ένα (1) λίτρο παστεριωμένου γάλακτος, κατόπιν έρευνας αγοράς στο ελεύθερο 

εμπόριο, καθορίστηκε σε 1,04 Euro(χωρίς Φ.Π.Α). Σημειώνεται εδώ ότι η τιμή αυτή είναι ίδια τόσο για το 

πλήρες σε λιπαρά γάλα, όσο και για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, καθώς από την έρευνα 

αγοράς διαπιστώθηκε ότι κάθε εταιρεία διαθέτει τόσο το πλήρες σε λιπαρά γάλα της σε συσκευασία ενός (1) 

λίτρου όσο και το αντίστοιχο γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά στην ίδια τιμή μονάδας. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(Ανάλυση ανά Κ.Α.) 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική Τιμή 
(€) 

Συνολική 
Τιμή (€) 

Κ.Α.20.6061.0002 

1 Παστεριωμένο γάλα lt 11.880 1,04 12.355,20 

  

Κ.Α.15.6061.0001 

2 Παστεριωμένο γάλα lt 3.520 1,04 3.660,80 

  

Σύνολο 16.016,00 

Φ.Π.Α. (13%) 2.082,08 

Γενικό Σύνολο 18.098,08 
 

 

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των  18.098,08€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 15.6061.0001 και 20.6061.0002 του οικονομικού έτους 2022 όπου 

υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις. 
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια της συνολικής ποσότητας, σε 

περίπτωση μείωσης των δικαιούχων για διάφορους λόγους ( συνταξιοδότηση, λύση σύμβασης κλπ) , 

Οι ημερήσιες ποσότητες θα καθορίζονται σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία προ της διανομής, αφού 

γίνει ο σχετικός προσδιορισμός. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και η συγκεκριμενοποίηση των ποσοτήτων, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας 

της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5ο: Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δυο   μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως την 
ανάλωση της συμβατικής αξίας εάν αυτή συμβεί νωρίτερα. 

Δίνεται  δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη μήνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

 
Άρθρο 6ο : Τρόπος Ανάθεσης  

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

λόγω του κατεπείγοντος. 

Η κατακύρωση της διαδικασίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, βάσει τιμής, εφόσον πληροί τις ακριβείς τεχνικές και ποιοτικές 

προδιαγραφές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη. 

Άρθρο 7ο : Δικαίωμα Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 

Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

3. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6. Προσφορές δύναται να υποβληθούν για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. 
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Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες. 

Άρθρο 9ο: Ισχύουσες Διατάξεις 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 

 τον Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ 

13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 

Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών . 

 τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 τον Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

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

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 την 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»,  

 τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα 

Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».  

 το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες." 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του 

κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 

Α΄/74), 

 τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Α΄/248) «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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 τον Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις». 

 την με αρ. 76928 (Β’ 2453/08.06.2021) Απόφαση  του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 τον Ν.4825/2021 (ΦΕΚ Α’157/2021) Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών 

τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και 

διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/τ.Β’/2019) και ισχύει. 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μεταμόρφωση, 03/08/2022 Μεταμόρφωση, 03/08/2022 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

  
  

  

Μπουλουξή Γεωργία 

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ   

Μπίστας Ιωάννης 

ΠΕ Διοικητικού Α' Msc 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

 

 

     Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 

1 Παστεριωμένο γάλα lt 15.400   

Σύνολο  

Φ.Π.Α. (13%)  

Γενικό Σύνολο  

 

 

 

 

        

        Ο Προσφέρων  

 
 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 

 


