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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αμφιλοχία,  10-03-2021   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         
Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία                                                                             
Πληροφ.: Καψάλης Γεώργιος                                                  
Τηλ :  2642360451                                                                     
Email: gkapsalis@1257.syzefxis.gov.gr                                                                                                                            
                                                                                                                    
                                                                                                                    

ΜΕΛΕΤΗ αριθμ. 19/2021 
 

«Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου  

και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.»  για χρονικό διάστημα έξι (6)  μηνών ενδεικτικού 

προϋπολογισμού #10.260,85 €#» 

 

        ΚΑ: 70-6063 , 20-6063, 25-6063-001, 30-6063, 35-6063 

 

CPV : 15511600-9    «Γάλα»  

 

Καθαρή αξία :                    9.080,40  € 

ΦΠΑ 13%      :                    1.053,78  €   

Συνολική Δαπάνη:          10.260,85  € 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα. 

 

 

 

Περιεχόμενα: 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αμφιλοχία,  10-03-2021   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                               «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για 
τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 
και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.»  για χρονικό 
διάστημα έξι (6)  μηνών»                     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                
Τμήμα Προμηθειών                                                                    

Αριθ. Μελέτης:  19/2021 Συν. προυπ.  : #10.260,85 €# 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους 
δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. για χρονικό διάστημα 
έξι (6) μηνών  του έτους 2021  
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.080,40 € πλέον 
ΦΠΑ 13% 1.053,78€  ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 10.260,85 € 
Η δαπάνη θα βαρύνει τους φορείς ως εξής:  
-Δήμο Αμφιλοχίας σε σύνολο προϋπολογισμού 7.555,63 € θα βαρύνει τους ΚΑ ως εξής: 20-6063 με 
ποσό #3.369,66 €#, 25-6063-001 με ποσό # 284,76 €# , 30-6063 με ποσό #2.088,24 €#, 35-6063 με 
ποσό #711,90 €#,   70.01-6063 με ποσό # 1.101,07 €#, του οικονομικού έτους 2021 
-ΚΕΚΑΔΑ: το σύνολο προϋπολογισμού 2.705,22 € θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6063.001 με ποσό  
#2.705,22 €#, του οικονομικού έτους 2021 
Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι πέρα από τα είδη ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους 
σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους προβλέπεται η χορήγηση ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά τον ανωτέρω 
χρόνο χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διάρκειας ή τύπου «εβαπορέ» με ειδική 
σήμανση επί του κυτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση.  
Για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιµου γάλακτος ημερησίως το οποίο 
αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,30 του κουτιού καθαρού βάρους 400 gr συμπυκνωμένου, ημερησίως, 
υπολογιζόμενο ως εξής: Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιµο γάλα είναι 
1 όγκος συμπυκνωμένου γάλακτος + 1 όγκος νερού. Η µια συσκευασία (κουτί) 400 gr 
συμπυκνωμένου γάλακτος (καθαρό βάρος 400 gr) είναι 376 ml και αραιώνοντας το µε νερό 376 
ml µας δίνει 752 ml έτοιµο γάλα και το ένα λίτρο ίσο µε 1,30 κουτιά εβαπορέ. 
Η αντικειμενική αδυναμία του δήμου μας για την χορήγηση φρέσκου γάλακτος η οποία 
τεκμαίρεται στο γεγονός ότι ο χώρος εργασίας των δικαιούχων υπαλλήλων είναι πολυδιάστατος, 
και θα απαιτούσε διανομή σε πάρα πολλούς σταθμούς εργασίας εκ των οποίων οι περισσότεροι  
είναι σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου. Ο αριθμός των δικαιούχων 
υπαλλήλων σε κάθε σταθμό δεν είναι αρκετός έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η διανομή και η 
τοποθέτηση ψυγείων (π.χ. μία καθαρίστρια σε κάθε σχολείο). 
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή του με την προμήθεια γάλακτος τύπου 
«εβαπορέ» για διάθεση στους εργαζόμενους σε αναλογούσα ποσότητα. Το γάλα θα δίδεται στους 
χώρους εργασίας των υπαλλήλων που θα οριστούν και η ποσότητα θα προκύπτει έπειτα από την 
βεβαίωση των αρμοδίων προϊσταμένων ή υπεύθυνων. 
Οι ποσότητες της μελέτης είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και το Νομικό 
Πρόσωπο και ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με την ποσότητα που θα παραγγείλουν οι 
υπηρεσίες του Δήμου και του Ν.Π. χωρίς την υποχρέωση για την απορρόφηση τη συνολική 
προϋπολογισθείσα ποσότητα  της μελέτης  
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Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν. 2286/1995 και το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 
Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18). 
Η προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί από το ελεύθερο εμπόριο με απευθείας ανάθεση και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής ανά ομάδα. 
 Οι ανάγκες της προμήθειας σε γάλα σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών  διαμορφώνονται κατά 
προσέγγιση  ως εξής:  

 

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ   20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    ΚΑ 20-6063 

1 Οδοκαθαριστής  
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 3 20-6063 450 0,84 378,00 49,14 427,14 

2 Συνοδός Απορριμματοφόρου 
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 13 20-6063 1950 0,84 1.638,00 212,94 1.850,94 

3 Οδηγός  Απορριμματοφόρου 
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 7 20-6063 1050 0,84 882,00 114,66 996,66 

4 Καθαριότητας  ΙΔΟΧ 2 20-6063 100 0,84 84,00 10,92 94,92 

  ΣΥΝΟΛΟ   25   3550   2982 387,66 3.369,66 

Β ΥΠΗΡΕΣΙΑ   25 ΥΔΡΕΥΣΗΣ     ΚΑ 25-6063.001 

1 
Υδραυλικός-αποχέτευση-
ύδρευση 

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 2 

25-
6063.001 300 0,84 252,00 32,76 284,76 

  ΣΥΝΟΛΟ    2   300   252,00 32,76 284,76 

Γ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   30  Τεχνική     

1 Οδηγός Φορτηγού  
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 5 30-6063 750 0,84 630,00 81,90 711,90 

2 Χειριστής Μηχανήματων 
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 6 30-6063 900 0,84 756,00 98,28 854,28 

3 Τεχνιτών-Οδηγών 

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 1 30-6063 150 0,84 126,00 16,38 142,38 

4 
Πολιτικών  μηχανικών-
επιβλέψεις 

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 2 30-6063 300 0,84 252,00 32,76 284,76 

5 Εργατών  ΙΔΟΧ 2 30-6063 100 0,84 84,00 10,92 94,92 

  ΣΥΝΟΛΟ    16   2200   1848 240,24 2.088,24 

Δ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ    ΚΑ 
35-6063                 

1 Κηπουρών  ΕΛΕΝΗ 1 35-6063 150 0,84 126,00 16,38 142,38 

2 Δενδροκηπουρών  ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1 35-6063 150 0,84 126,00 16,38 142,38 

3 Εργατών Πρασίνου ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2 35-6063 300 0,84 252,00 32,76 284,76 

4 Τεχνολόγος Γεωπόνος  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 35-6063 150 0,84 126,00 16,38 142,38 

  ΣΥΝΟΛΟ        750   630,00 81,9 711,90 

Ε 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   70 ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑ 70-6063                 

1 
Καθαριότητα εσωτερικού 
χώρου  

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 7  70-6063 1050 0,84 882,00 114,66 996,66 

2 
Καθαριότητα εσωτερικού 
χώρου  ΙΔΟΧ 1  70-6063 110 0,84 92,40 12,01 104,41 

  ΣΥΝΟΛΟ   8   1160   974,40 126,67 1.101,07 

                    

   "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"  ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΚΟΙ-ΜΑΓΕΙΡΟΙ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 8 15-6063 1200 0,84 1.008,00 131,04 1.139,04 

2 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΚΟΙ-ΜΑΓΕΙΡΟΙ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΙΔΟΧ 11 15-6063 1650 0,84 1.386,00 180,18 1.566,18 

  ΣΥΝΟΛΟ    19   2850   2.394,00 311,22 2.705,22 

 

 

                  Συντάχθηκε                                                                          Θεωρήθηκε  
Ο αρμόδιος υπάλληλος                                                     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                                                                                                          
                                                                                            

               Καψάλης Γεώργιος                                                                Δημήτριος Ζαμπάρας      
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού                                             ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός                                                                                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αμφιλοχία,  10-03-2021   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                               «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για 
τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 
και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.»  για χρονικό 
διάστημα έξι (6)  μηνών»                     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                
Τμήμα Προμηθειών                                                                    

Αριθ. Μελέτης:  19/2021 Συν. προυπ. :  #10.260,85 €# 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΕΝΙΚΕΣ  

Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ: Να είναι αγελαδινό γάλα, εβαπορέ, πλήρες, απαλλαγμένο από 
οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού 
αποστείρωση, να είναι σε μεταλλική συσκευασία των 400 gr περίπου καθαρού βάρους σε 
μεταλλικά κυτία, µε εύκολο άνοιγµα  (easy open). Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός 
λίτρου τουλάχιστον και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.  

Εξωτερικά της συσκευασίας: 
- να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των έντεκα (11) μηνών εκτός ψυγείου καθώς και να φέρει τη σήμανση CE 
- να φέρει την ειδική σήμανση: «ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Το παρόν δεν πωλείται», ώστε να μην 

είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρη και 

σαφή περιγραφή: συσκευασία, βάρος, ονομασία προϊόντος, μάρκα κ.λ.π. Το προϊόν θα πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
Επίσης το προϊόν θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά, να είναι 
αναγνωρίσιμο και δοκιμασμένο από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχει στα περισσότερα 
σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. Η συσκευασία θα πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής όπως 
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες 
του ΕΦΕΤ. Η συντήρηση και η διακίνηση να πληροί τις διατάξεις του Π.∆. 203/98 όπως ισχύει 
σήμερα, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίµων και γενικά της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Το προϊόν θα πρέπει να τηρεί τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να 
κυκλοφορεί με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας του, για αποφυγή 
ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση του, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης 
να φέρει όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή 
του στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας Χημείου 
και ο αριθμός του ΓΧΚ). 

Ο   προμηθευτής   υποχρεούται,   εφόσον   τα   προϊόντα   δεν   καλύπτουν   τους   όρους 
υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς επιπλέον 
πληρωµή. 

Επίσης, κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναγράφει τα εξής: 

α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών 
χωρίς καμία μεταβολή  

β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με 
δικό του προσωπικό, μέσα και δαπάνες  
 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ* 
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*Οι παρακάτω Ειδικές τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. (ΕΣΠ ΕΚΑΑ - Ν. 4412 άρθρο 54 παρ. 9). Οκτώβριος 2019  

 
1.  Εισαγωγή  

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους 
«συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ)» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Συμπυκνωμένα γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος μή ζαχαρούχου συμπυκνωμένου γάλακτος, μερικά 
αφυδατωμένου [Άρθρο 80α του Κώδικα Τροφίμων Και Ποτών (ΚΣΠ), Οδηγία 2001/114/ΕΚ]. 
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το «συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ)» θα 
αναφέρεται ως «προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής  και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε 
ισχύουσες τροποποιήσεις τους.  
 
      2.   Χαρακτηριστικά Προϊόντος  
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 
853/2004.  
2.1.2. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων 
(Καν. 852/2004 και Καν. 853/2004).  
2.1.3. Το προϊόν και η παρασκευή του θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το Άρθρο 80α του 
ΚΣΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος.  
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να έχει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας δέκα (10) μήνες 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παράδοσης.  
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή και να είναι ομοιογενές.  
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει λευκό ή υπόλευκο χρώμα και χαρακτηριστική οσμή του είδους.  
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση.  
2.2.4. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 
δυσάρεστη οσμή, πικρό, ταγγό, ξινισμένο κ.λπ.).  
2.2.5. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και 
ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτήρων.  
2.2.6. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον 
πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους.  
2.2.7. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιακή δράση.  
2.2.8. Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται   
σκώληκες, νύμφες ή έντομα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ.  
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  
2.3.1. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (οξύτητα, pH, λίπος, λακτόζη, πρωτεΐνες 
κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας.  
2.4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος  
2.4.1. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τον Καν. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.  
2.4.2. Το γάλα από το οποίο παράγεται το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 
Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών 
παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών (Καν. 1881/2006).  
2.4.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών και συντηρητικών στο προϊόν.  
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         3.   Συσκευασία  
3.1. Το προϊόν θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία  (προσυσκευασία) με 
σύστημα εύκολου ανοίγματος. Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, 
καθώς και οι πλάγιες ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα. Το καθαρό βάρος του προϊόντος 
που περιέχεται στην προσυσκευασία θα είναι 400ml ή gr. 
3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Καν. 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί 
τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.  
3.3. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις και 
διατρήσεις).  
3.4. Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  
 

4. Επισημάνσεις  
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται 

να παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011) και εθνικής 
νομοθεσίας (ΚΤΠ και ΥΑ Υ1/Γ.Π.47815/2008).  

4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι 
ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

 Η ονομασία του τροφίμου «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ».  

 Ο κατάλογος των συστατικών, στον οποίο τα αλλεργιογόνα κα αναγράφονται με σαφή και διακριτό 
από τα υπόλοιπα συστατικά τρόπο.  

 Πληροφορίες για την πιθανή και μη σκόπιμη παρουσία αλλεργιογόνων στο προϊόν.  

 Η προέλευση του κύριου συστατικού (γάλα).  

 O τόπος παρασκευής.  

 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή επιχείρησης τροφίμου.  

 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου εκφρασμένο σε ml ή gr.  

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (Ημέρα/ Μήνας/Έτος).  

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.  

 To ποσοστό του περιεχομένου λίπους επί τοις εκατό (%).  

 Το ποσοστό του νερού, το οποίο πρέπει να προστεθεί, για να αποκτήσει το προϊόν τη σύσταση του 
νωπού γάλακτος.  

 H ημερομηνία (μήνας και έτος) της συσκευασίας του ή Κωδικός αριθμός του.  

 Η Διατροφική δήλωση.  

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού.  

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.  
 

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας να υπάρχει επισήμανση με τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 Η επωνυμία του αναδόχου.  

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ».  

 Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος.  

 Ο αριθμός της σύμβασης.  
 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς  
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Οι συσκευασίες του προϊόντος κα πρέπει να διατρέφονται σε καθαρό, ξηρό, σκιερό, και 
απαλλαγμένο από οσμές περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη 
μεταφορά.  
 
         6.     Έλεγχος κατά την παραλαβή   

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (παρ. 5), 
και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) 
της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.4, τα μακροσκοπικά - 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και 
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2 αντίστοιχα.  
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να 
προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Το 
είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από 
επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των 
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
 
       

         Συντάχθηκε                                                                     Θεωρήθηκε  
Ο αρμόδιος υπάλληλος                                           Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                                                              
     

    Καψάλης Γεώργιος                                                   Δημήτριος Ζαμπάρας             
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού                                  ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αμφιλοχία,  10-03-2021   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                               «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για 
τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 
και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.»  για χρονικό 
διάστημα έξι (6)  μηνών»                     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                
Τμήμα Προμηθειών                                                                    

Αριθ. Μελέτης:  19/2021 Συν. προυπ.  : #10.260,85 €# 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Προμηθειών στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το 
προσήκον μέτρο.  

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                  
  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

  ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ  ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Α/
Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 
400 γρ 7960 ΤΕΜ.  0,84 € 6.686,40 13% 869,23 € 7.555,63 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 1       6.686,40   869,23 € 7.555,63 € 

                  

  "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"  ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α 

  

  
ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ Ν.Π. "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"  ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. 

Α/
Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π." 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"  

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣ
ΟΣΤ

Ο 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΕΒΑΠΟΡΕ 400 γρ 2850 ΤΕΜ.  0,84 € 2.394,00 13% 311,22 € 2.705,22 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 2       2.394,00   311,22 € 2.705,22 € 

                  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ 1 + 
ΟΜΑΔΑ 2 10810     9.080,40   1.180,45€ 10.260,85€ 

       Συντάχθηκε                                                                                       Θεωρήθηκε  
Ο αρμόδιος υπάλληλος                                           Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                                                              
  

    Καψάλης Γεώργιος                                                   Δημήτριος Ζαμπάρας             
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού                                  ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αμφιλοχία,  10-03-2021   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                               «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για 
τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 
και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.»  για χρονικό 
διάστημα έξι (6)  μηνών»                     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                
Τμήμα Προμηθειών                                                                    

Αριθ. Μελέτης:  19/2021 Συν. προυπ.  : #10.260,85 €# 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος 
τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.»  για 
χρονικό διάστημα έξι (6)  μηνών» συν. προυπ. : #10.260,85 €# 
 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της διαδικασίας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις  

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  
- του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
- του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
- του ΠΔ 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
- της ΥΑ 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου οικονομίας και 
Ανάπτυξης»  

- Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α΄/12-12-2012 η οποία κυρώθηκε με 
το Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α΄/25-01-2013 άρθρο 4 παρ. 1, καθώς και της εγκυκλίου 3 με 
αριθ. Πρωτ: 11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ανατίθεται στους 
Δήμους η ανάδειξη χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για 
όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς αυτών. 

- 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.  

- ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ 86066/09.12.2020 (ΦΕΚ 5571/17.12.2020 τεύχος Β') 

- Την ισχύουσα νομοθεσία των υγειονομικών διατάξεων τροφίμων και ποτών  
 

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρ. 6 του Ν.4412/2016 όπου αναφέρεται  ότι: «Κατά παρέκκλιση 
από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν 
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συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη 
την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 
ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των 
τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων 
των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση 
ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.» 
 
Άρθρο 4ο: Κριτήριο κατακύρωσης: 
Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
ανά ομάδα . 
 
Άρθρο 5ο: Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  #10.260,85# 
δέκα χιλιάδων διακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η 
δαπάνη θα βαρύνει  τους φορείς ως εξής:  
-Δήμο Αμφιλοχίας σε σύνολο προϋπολογισμού 7.555,63 € θα βαρύνει τους ΚΑ ως εξής: 20-6063 με 
ποσό #3.369,66 €#, 25-6063-001 με ποσό # 284,76 €# , 30-6063 με ποσό #2.088,24 €#, 35-6063 με 
ποσό #711,90 €#,   70.01-6063 με ποσό # 1.101,07 €#, του οικονομικού έτους 2021 
-ΚΕΚΑΔΑ: το σύνολο προϋπολογισμού 2.705,22 € θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6063.001 με ποσό  
#2.705,22 €#, του οικονομικού έτους 2021 
 
 Άρθρο 6ο : Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
-Τεχνική Έκθεση 
-Τεχνικές Προδιαγραφές 
-Συγγραφή Υποχρεώσεων  
-Αναλυτικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
    
Άρθρο 7ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής  
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση 
των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και συμφωνούν με 
αυτούς. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι συμφωνούν με τη 
δημοσιοποίηση των στοιχείων τους  όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
4. Φορολογική Ενημερότητα 
5. Ασφαλιστική Ενημερότητα  
6. Ποινικό Μητρώο  
 
Άρθρο 8ο : Υπογραφή  σύμβασης  
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων, είναι υποχρεωμένος 
μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης να προσέλθει  προς υπογραφή της 
αντίστοιχης σύμβασης (όπου η ανάθεση υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ) με τον Δήμο και το 
Νομικό Πρόσωπο.    
 
Άρθρο 9ο : Παράδοση Υλικών (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)     
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα έως έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
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Η παράδοση των προϊόντων της προμήθειας θα γίνεται μηνιαίως από τον προμηθευτή ως εξής: -- -
για το Δήμο Αμφιλοχίας σε κάθε δημοτική ενότητα (Αμφιλοχίας, Ινάχου, Μενιδίου) εντός του 
χώρου που θα υποδείξει η υπηρεσία.  
-για το ΚΕΚΑΔΑ σε κάθε παιδικό σταθμό του Δήμου Αμφιλοχίας: Αμφιλοχία, Λουτρό, Στάνος, 
Σαρδήνια, Εμπεσός. 
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς και διανομής των προϊόντων. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016  
 

Άρθρο 10ο: Παραλαβή Υλικών Προμήθειας   
Η παραλαβή του υπό προμήθεια προϊόντος  γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Προμηθειών της παρ. 5 του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Αμφιλοχίας.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με μακροσκοπική 
εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  
Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 
διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 11ο: Αντικατάσταση  ειδών – Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου  
Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης και 
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά τότε ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, εντός του συμβατικού χρόνου ισχύος της σύμβασης.  
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν εντός του συμβατικού χρόνου 
ισχύος της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος βάσει του άρθρο 203 του Ν.4412/16 και εφαρμόζονται 
οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο προβλέπει για την έκπτωση του αναδόχου. 
 

Άρθρο 12ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 
Άρθρο 13ο: Τρόπος πληρωμής  - Απαιτούμενα δικαιολογητικά  
Η εξόφληση θα είναι τμηματική κατά αντιστοιχία της τμηματικής παραλαβής  θα γίνεται μετά την 
οριστική παραλαβή των προϊόντων με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  
A) Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου.  
Β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.  
Γ)  Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
   
Άρθρο 14ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται 
κάθε φορά επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο ή το Ν.Π..     
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 Άρθρο 15ο: Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 
και του Ν. 3463/2006. 

 

                                                                                     Αμφιλοχία     10/ 3 /2021 

         Συντάχθηκε                                                                Θεωρήθηκε  
Ο αρμόδιος υπάλληλος                                                       Ο Διευθυντής       
 

    Καψάλης Γεώργιος                                                          Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού                              ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2286/95&typen=4


14 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αμφιλοχία,  10-03-2021   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                               «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους 
δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.»  για χρονικό διάστημα έξι 
(6)  μηνών»                     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                
Τμήμα Προμηθειών                                                                    

Αριθ. Μελέτης:  19/2021 Συν. προυπ.  : #10.260,85 €# 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στοιχεία οικονομικού φορέα: …..………………………..………………………….………………………….………………………………… 

µε έδρα ………………………………..…….……………. οδός …….…………..….….……..………………… αριθ. ……... Τ.Κ 

………….……. Τηλ.: ………………...………… Κινητό……………….....……..…….e-mail: ………………..…………………….….  

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά: 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                   
  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

  ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ  ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Α/
Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΠΡΟΥΠ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΕΒΑΠΟΡΕ 400 γρ 7960 ΤΕΜ.  0,84 € 

 

 13%   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 1             

                   

  
 

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"  ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α 

  

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ Ν.Π. "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"  ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. 

Α/
Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π." 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"  

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΠΡΟΥΠ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ 

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΕΒΑΠΟΡΕ 400 γρ 2850 ΤΕΜ.  0,84 € 

 
 13%   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 2             

                

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ 1 + 
ΟΜΑΔΑ 2 10810     

 
     

Ολογράφως : 

Ημερομηνία : 

Ο προσφέρων 


