
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αστακός  25 / 5 / 2022 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                       Αρ. πρωτ.:  4824 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Αστακός Αιτωλ/νίας                      
Ταχ. Κώδικας: 300 06 
Τηλ. 2646360526       
Fax: 2646042531       ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 
 

     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
 

     Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Γάλακτος Μακράς Διαρκείας», για τις ανάγκες του 
Δήμου Ξηρομέρου καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική 
Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου’’.  
 
      Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 
το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021. 
  
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 19/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί : 

   Α. Οι  υπ’ αριθ. πρωτ. 4583/19-5-2022 :  

1. Α-111 (ΑΔΑ: 6ΔΕΒΩΚΖ-ΞΘΞ & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010602253), ποσού 2.427,58 € στον Κ.Α. 15-6063.001 

2. Α-112 (ΑΔΑ: 9Α6ΓΩΚΖ-Χ6Υ & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010602309), ποσού 2.819,12 €, στον Κ.Α. 20-6063.002 

3. Α-113 (ΑΔΑ: ΨΝΑΓΩΚΖ-ΜΩ6 & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010602343), ποσού 626,47 € στον Κ.Α. 25-6063.002 

4. Α-114 (ΑΔΑ: ΨΤΧ5ΩΚΖ-ΑΟΥ & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010602384) ποσού 541,04 € στον Κ.Α. 30-6063.001 και  

5. Α-115 (ΑΔΑ: 6ΡΜ1ΩΚΖ-ΜΨΚ & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010602427) ποσού 18.768,06 € στον Κ.Α. 70-6063.001  

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών 

στους ανωτέρω Κ.Α. έτους 2022 αντίστοιχα και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων, συνολικού 

προϋπολογισμού 25.182,27 € με Φ.Π.Α. 13% και 

   Β. Η υπ’ αριθμ. 347/18-5-2022 (Α-26) (ΑΔΑ: 6ΚΩΡΟΚΡ9-1ΡΞ & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010576017) Απόφαση Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ στο ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ύψους 2.800,00 € το έτος 2022 

στον Κ.Α. 15-6063.001, καθώς και δέσμευση ποσού ύψους 593,39€ στο έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού 

3.393,39€ με Φ.Π.Α. 13% 

Ήτοι συνολικού ποσού 28.575,66€ με Φ.Π.Α. 13% 

 

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τετάρτη  1-6-2022 και 
ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση : Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006 
 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορές θα πρέπει να προσκομίσει : 
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων. 
 

Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης. 

Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από 
αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα 
νομιμοποίησης του υπογράφοντος. 
 
Γ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 





α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 
του Ν.4506/2019)  
β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 Ν. 

4782/2021) 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019). 
 
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2646360500-26, κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο www.dimosxiromerou.gr 
 
 
         Ο Αντιδήμαρχος 
                 Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  
                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                          Γερόλυμος Σωτήριος 
 
Συν. : 

1.Η υπ’ αρίθμ. 19/2022 Μελέτη του Δ. Ξηρομέρου 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς               

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
http://www.dimosxiromerou.gr/




 
ΜΕΛΕΤΗ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 

 
 

Αριθ. Μελέτης :   19 / 7-2-2022 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Προϋπολογισμός: 28.575,67 € 

CPV: 15511210-8 “Γάλα Μακράς διαρκείας” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 





Σελίδα 2 από 12  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτη:     19 / 7-2-2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Γάλακτος Μακράς Διαρκείας 
Προϋπολογισμός: 28.575,67 € 

CPV: 15511210-8 “Γάλα Μακράς διαρκείας” 
 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών 

Προσώπων αυτού, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας για την χρήση 2022-

2023. 

 

Η παροχή χορηγείται σύμφωνα με την αριθ. 43726/07.06.2019 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2208/τ’ 
Β/08.06.2019 όπου στους υπαλλήλους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης 

ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά 

τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ. Η διανομή του 

γάλακτος γίνεται στους χώρους εργασίας. 

 
Ο Δήμος έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία θα προβεί στην χορήγηση γάλακτος μακράς διαρκείας (υψηλής 

θερμικής επεξεργασίας, αποστειρωμένο, τύπου UHT), λόγω αντικειμενικής αδυναμίας διανομής φρέσκου 

γάλακτος σε ημερήσια βάση στους εργαζομένους του, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται σε Δημοτικές Ενότητες 

που βρίσκονται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου. 

 

Η προμήθεια θα είναι τμηματική, χωρίς καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος. 

 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση 

την έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 

 
Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών που αναφέρονται στη μελέτη καθορίστηκαν με βάση καταστάσεις 
δικαιούχων του Δήμου Ξηρομέρου και του Ν.Π.Δ.Δ ‘’Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και 
Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου’’. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ 36/ τ’ Α/ 09.03.2021). 

 

 

ΑΣΤΑΚΟΣ:  7-2-2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 
Ο ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

 

ΤΣΑΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΣΤΑΚΟΣ:   …..-2-2022 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

              





Σελίδα 3 από 12  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτη:  19 / 7-2-2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Γάλακτος Μακράς Διαρκείας 
Προϋπολογισμός: 28.575,67 € 

CPV: 15511210-8 “Γάλα Μακράς διαρκείας” 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Το προσφερόμενο γάλα μακράς διαρκείας τύπου UHT του θα πρέπει να πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, 
διάθεσης και εμπορίας και τις προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 
Θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, 100% Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής προέλευσης, πλήρες, απαλλαγμένο 

από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση, σε 

συσκευασία θερμοάντοχου χάρτινου υλικού (Tetra pak) του ενός (1) λίτρου περίπου καθαρού βάρους με 

πώμα. Και θα προέρχεται δε, από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. 

 
Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας ISO και πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου 

του HACCP (σύστημα υγιεινής τροφίμων). 

 

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
● η ημερομηνία παραγωγής 

● η ημερομηνία λήξης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6 (έξι) μηνών εκτός ψυγείου 
● η ποσότητα του γάλακτος 
● ειδική σήμανση ότι προορίζεται για τους εργαζόμενους του Δήμου Ξηρομέρου, ώστε να μην          είναι 

δυνατή η περαιτέρω διάθεση του. 

 
Επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml γάλακτος δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες 

λιπαρά σε gr, ασβέστιο, φώσφορο σε mg, βιταμίνες Α, Β1, Β2 ,Β6, Β12, ενέργεια σε Kj ή Kcal. 
 

Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως με τους αγορανομικούς και 

υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και διαδικασία μεταφοράς. 

 

 

 

ΑΣΤΑΚΟΣ:  7-2-2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 
 

ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Ο ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 
 

ΤΣΑΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΣΤΑΚΟΣ:   …..-2-2022 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

 

ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτη:    19 / 7-2-2022  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Γάλακτος Μακράς Διαρκείας 
Προϋπολογισμός: 28.575,67 € 

CPV: 15511210-8 “Γάλα Μακράς διαρκείας” 
 

3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΜΕΡΟΣ Α.  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

15-6063.001 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

9 
 

1 

1 
 

1 

22 
 

22 

9 
 

12 

1.782 
 

264 

1,05 € 
 

1,05 € 

1.871,10 € 
 

277,20 € 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

20-6063.002 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
9 1 22 12 2.376 1,05 € 2.494,80 € 

        

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

25-6063.002 
ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΑΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

2 1 22 12 528 1,05 € 554,40 € 

 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

30-6063.001 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2 1 22 12 456 1,05 € 478,80 € 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

42 1 22 12 11.088 1,05 € 11.642,40 € 

13 1 22 9 2.574 1,05 € 2.702,70 € 

2 1 22 5 220 1,05 € 231,00 € 

10 1 22 4 880 1,05 € 924,00 € 

70-6061.001 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

16 1 22 3 1.056 1,05 € 1.108,80 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Γάλα μακράς διαρκείας (υψηλής 
θερμικής επεξεργασίας, αποστειρωμένο, 

τύπου UHT)  πλήρες σε λιπαρά όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

15511210 ΛΙΤΡΟ 21.224 1,05 € 22.285,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ 22.285,20 € 

ΦΠΑ 13% 2.897,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 25.182,28 € 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β.  

ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Κ.Α.: 15-6063.001) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

15-6063.001 
ΝΠΔΔ 

13 1 22 10 2.860 1,05 € 3.003,00 € 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Κ.Α.: 15-6063.001) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Γάλα μακράς διαρκείας (υψηλής 
θερμικής επεξεργασίας, αποστειρωμένο, 

τύπου UHT)  πλήρες σε λιπαρά όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

15511210 ΛΙΤΡΟ 2.860 1,05 € 3.003,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.003,00 € 

ΦΠΑ 13% 390,39 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 3.393,39 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 22.285,20 € 2.897,08 € 25.182,28 € 

ΝΠΔΔ: Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός , 

Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου 
3.003,00 € 390,39 € 3.393,39 € 

 25.288,20 € 3.287,47 € 28.575,67 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 28.575,67 € 

 
 
 

 

 

ΑΣΤΑΚΟΣ:  7-2-2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 
Ο ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

 

ΤΣΑΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΣΤΑΚΟΣ:   ..…-2-2022 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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4.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

E-MAIL:  

 

 

ΜΕΡΟΣ A. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Γάλα μακράς διαρκείας (υψηλής θερμικής επεξεργασίας, 
αποστειρωμένο, τύπου UHT)  πλήρες σε λιπαρά όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

15511210 ΛΙΤΡΟ 21.224   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

 

 

ΜΕΡΟΣ B. ΝΠΔΔ ‘’ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Γάλα μακράς διαρκείας (υψηλής θερμικής επεξεργασίας, 
αποστειρωμένο, τύπου UHT)  πλήρες σε λιπαρά όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

15511210 ΛΙΤΡΟ 2.860   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

 
 

 

 

 

(Τόπος / Ημερομηνία) 

 
……..…..…, ……/……../2022 

 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Σφραγίδα- Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτη:    19 /7-2-2022  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Γάλακτος Μακράς Διαρκείας 
Προϋπολογισμός: 28.575,67 € 

CPV: 15511210-8 “Γάλα Μακράς διαρκείας” 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών 

Προσώπων αυτού, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας για την χρήση 

2022-2023. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται: 

• στις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/ τ’ Α/ 09.03.2021) 

• στις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ’ Α / 01.04.2019) 

• στις διατάξεις του Ν. 4555/2018 

• στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• στις διατάξεις του Ν.4497/2017 - Άρθρο 107 – «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» 
• στις διατάξεις του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

• στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτη» 

• Στην παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του 
Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 

του Ν. 4412/2016 

• Στην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/2007 

• Στου άρθρο 38 παρ. 3 & 6 και στο άρθρο 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων). 

• στον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
 

Όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας έχουν εφαρμογή όσα ορίζονται: 

1. Στην Κ.Υ.Α. 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/τ’ Β/08.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής 
Στην Κ.Υ.Α. 53361/2006 (Β΄ 1503) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ.Α. και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής». 

2. Στην Αριθ. 22/2014 πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών VII Τμήμα 

3. Στην Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/2007 (Β΄ 1323) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής 
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ. Α. και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής». 

4. Στην Κ.Υ.Α. 31119/2008 (Β΄ 990) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής 

απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής». 

5. Το αριθ. πρωτ.: οικ. 4632/16-02-2018 και με ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ έγγραφο από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 
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6. Τις διατάξεις της έκδοσης του 2009 ( και του 2010 ορισμένα άρθρα ) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και ιδιαίτερα των άρθρων 79 και 80 όπως έχουν τροποποιηθεί 

7. Τον Νόμο 2741/99, όπως ισχύει, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρύθμισες θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄/2809-1999) 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή 
πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα 
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών 

κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού (Καν 1441/2007) 

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον Καθορισμό διαδικασιών σε 

θέματα ασφαλείας τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού 

12. Την με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 Υπουργική Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2718 Β΄/08-10-2012), 

13. Το Ν. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στο Κοινοτικό Δίκαιο. » 

14. Έχοντας υπόψη το Π.Δ. 79/2007 (Φ.Ε.Κ. 95 3-5-2007 ) Περί συμμόρφωσης με τις κοινοτικές 
οδηγίες και την υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και τους νέους Κοινοτικούς Κανονισμούς : 

178/2002 , 852/2004 , 854/2004, 882/2004. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος εκτελέσεως της Προμήθειας 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει 

με απόφαση του Δημάρχου για τον Δήμο και με απόφαση Προέδρου για το Ν.Π.Δ.Δ. ‘Πολιτισμός, 

Αθλητισμός και Περιβάλλον, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου’. 

Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος για το σύνολο των προμηθειών. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για 
την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: Ανακοίνωση Αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, 

υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο εντός (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της 

ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Σύμβαση-Διάρκεια σύμβασης 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στον Ν.4412/2016. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων.   

 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγύηση Συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 4782/2021. 
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ΑΡΘΡΟ 8: Ημερομηνία λήξης προϊόντος 

Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 6 μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Ποινικές Ρήτρες-Εκπτωση Αναδόχου 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Ελαττωματικά Προϊόντα 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 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. 
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 τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

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

κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας της ανάθεσης εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει τον Δήμο και αντίστοιχα το Νομικό Πρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Τρόπος Πληρωμής 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ευρώ και θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της 

προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 

Η αμοιβή δύναται να καταβάλλεται τμηματικά, µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά 
την παραλαβή των ειδών, µε την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου τα οποία δύναται να 

εκδίδονται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση των ειδών και αφού 

προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.22 του άρθρου 43 

του Ν.4605/2019 και από το άρθρο 102 του Ν.4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Παράδοση 
Οι προθεσμίες παράδοσης αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης και θα γίνονται τμηματικά κατ’ 

υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει άμεσα την ποσότητα 
γάλακτος που ζητείται από το Δήμο κάθε φορά. Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα 

του προμηθευτή τα οποία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

μεταφοράς γάλακτος. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για ορισμένες περιόδους, να διακόπτει προσωρινά και για μικρό χρονικό 
διάστημα τη χορήγηση του γάλακτος. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

υπηρεσίας. 

H παραλαβή των προϊόντων γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει από το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των προϊόντων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα 

µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα 

δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 





Σελίδα 11 από 11  

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων ειδών και συνεπώς αν μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η παρακάτω κύρωση: είσπραξη από ποσόν που 

δικαιούται να λάβει 

 
ΑΡΘΡΟ 15: 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 του αρμοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 16: Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας και γενικά οι κείμενες διατάξεις. 

2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Α΄ και ο Β΄ 

συμβαλλόμενος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 

ΑΡΘΡΟ 17: Συμπληρωματικά Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 
για την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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«Προμήθεια Γάλακτος Μακράς Διαρκείας» 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:     

ΕΔΡΑ:   

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.   

Α.Φ.Μ.:   

Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   

E-MAIL:   

 
Προς: Δήμο Ξηρομέρου : Λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ.:   4824/25-5-2022 Πρόσκληση του Δήμου 
Ξηρομέρου καθώς και την 19/2022 Μελέτη¸ καταθέτω την παρακάτω προσφορά : 
 

ΜΕΡΟΣ A. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Γάλα μακράς διαρκείας (υψηλής θερμικής επεξεργασίας, 
αποστειρωμένο, τύπου UHT)  πλήρες σε λιπαρά όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

15511210 ΛΙΤΡΟ 21.224   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

 

 

ΜΕΡΟΣ B. ΝΠΔΔ ‘’ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Γάλα μακράς διαρκείας (υψηλής θερμικής επεξεργασίας, 
αποστειρωμένο, τύπου UHT)  πλήρες σε λιπαρά όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

15511210 ΛΙΤΡΟ 2.860   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

 

 
(Τόπος / Ημερομηνία) 

 
……..…..…, ……/……../2022 

 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Σφραγίδα- Υπογραφή) 

 




