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                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

      Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) ΚΥΑ περί «Παροχής μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρων προληπτικής ιατρικής» παρέχεται ένα (1) 

λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους  εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα 

ατομικής προστασίας (βλ. συνημμένη τη με αρ. πρωτ. 3884/30-06-2017 Έκθεση του Τεχνικού 

Ασφαλείας). 

 Σύμφωνα με τη συνημμένη Κατάσταση Δικαιούχων Γάλακτος, ο αριθμός των εργαζομένων που 

θα παρέχεται το φρέσκο γάλα ανέρχεται στους εξήντα (65) και θα πρέπει επίσης να γίνει πρόβλεψη 

(μέχρι 15% των ποσοτήτων) για το έκτακτο προσωπικό (ορισμένου χρόνου, προγράμματα ΟΑΕΔ κλπ.) 

καθώς και για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2018). Οι ανάγκες θα καλυφθούν 

ως δικαίωμα προαίρεσης. 

 Συγκεκριμένα απαιτείται η προμήθεια των κατωτέρω ποσοτήτων φρέσκου γάλακτος: 

 

Α/

Α 

Αντικείμενο 

Προμήθειας 

Είδος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

μονάδα 

Συνολική Αξία 

σε € 

(1) 

Φρέσκο παστεριωμένο γάλα 

πλήρες σε συσκευασία ενός (1) 

λίτρου  

τμχ 15.600 1,11 € 17.316,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 17.316,00 € 

Φ.Π.Α. 13% 2.251,08 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.567,08 € 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (30% επί των ποσοτήτων της αρχικής Σύμβασης): 

Α/

Α 

Αντικείμενο 

Προμήθειας 

Είδος 

Μονάδας 

Ποσότητα 

(15%) 

Τιμή ανά 

μονάδα 

Συνολική Αξία 

σε € 

(1) 

Φρέσκο παστεριωμένο γάλα 

πλήρες (διάρκειας επτά 

ημερών) σε συσκευασία ενός 

(1) λίτρου  

τμχ 2.340 1,11 € 2.597,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.597,40 € 

Φ.Π.Α. 13% 337,66 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.935,06 € 

 

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν 

υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στο άρθρο 328 παρ.1   

 

 
«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 



 

 

του ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄ 147/08-08-2016) . 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής 

ποσότητας και δε θα γίνεται καμία αναπροσαρμογή τιμών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο Ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. 

Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτησή τους. 

 

 Τεχνικές Προδιαγραφές: 

 Γάλα φρέσκο πλήρες αγελαδινό (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), όπως καθορίζεται από 

τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του 

Ν.4254/2014 ως «παστεριωμένο γάλα». Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας, αγελαδινό, πλήρες 

(Λιπαρά τουλάχιστον 3,5%), οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό 

Εμπόριο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί 

παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία ενός (1) λίτρου, είτε από 

υλικό tetrapack ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και ποτών 

ΦΕΚ  788 Β΄ τεύχος 31/12/87 (άρθρα 79 & 80), τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Στη συσκευασία θα αναγράφονται στα ελληνικά τα θρεπτικά συστατικά του προϊόντος 

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

γράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και λήξης του γάλακτος. 

 

 Δικαιολογητικά: 

1.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, μαζί με την προσφορά θα σταλούν τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου).  

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) όσον αφορά στη σύσταση και εκπροσώπηση αυτού. 

2. Οικονομική προσφορά.  

3. Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής : 

3.1. Πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος, το εμπορικό σήμα, το εργοστάσιο 

παραγωγής  και τον τόπο εγκατάστασης, τη χώρα προέλευσης του προϊόντος καθώς και την επωνυμία 

της προμηθεύτριας εταιρείας. 

3.2. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι: 

➢ Το προσφερόμενο προϊόν είναι άριστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης, πληροί τους όρους 

υγιεινής και ποιότητας και όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ο 

Ε.Φ.Ε.Τ. και η Ε.Ε. 

➢ Το προσφερόμενο προϊόν θα είναι κατάλληλα συσκευασμένο, ώστε η ποιότητα να παραμένει 

αναλλοίωτη. 

➢ Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται με αυτοκίνητο ψυγείο, καθαρό και απολυμασμένο, 

κατάλληλο για τη διανομή τέτοιου ευπαθούς προϊόντος. 



 

 

➢ Ότι το προσφερόμενο προϊόν θα παραδίδεται σε ημερήσια βάση στο σημείο διανομής που θα 

του υποδείξει η Υπηρεσία. 

➢ Ότι έχει στην κατοχή του ή μισθώνει αυτοκίνητο ψυγείο κατάλληλο για φρέσκο γάλα. 

➢ Ό,τι θα εγκαταστήσει με δικά του έξοδα ψυγείο στο χώρο διανομής του φρέσκου γάλακτος που 

θα του υποδείξει η Υπηρεσία και αναλαμβάνει τα τυχόν έξοδα συντήρησης και επισκευής του. 

 

3.3.  Πιστοποιητικό HACCP του εργοστασίου παραγωγής από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

 Παράδοση-Παραλαβή: 

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης  και θα γίνεται 

στην Κεντρική Αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Κιμώλου στη Χαλκίδα, όπου και θα γίνεται η 

παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει σε ημερήσια βάση την ανάλογη ποσότητα 

φρέσκου γάλακτος στο χώρο εργασίας που θα του υποδείξει η Υπηρεσία, εκτός επίσημων αργιών, 

Σαββάτου και Κυριακής και μεταξύ των ωρών 7:30 π.μ. και 8:30 π.μ. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται για όσο ισχύει η Σύμβαση να εγκαταστήσει με δικά του έξοδα 

και να συντηρεί σε καλή κατάσταση, δικά του κατάλληλα ψυγεία στο σημείο διανομής, στο οποίο 

θα τοποθετεί καθημερινά τις αντίστοιχες ποσότητες γάλακτος που θα του ορίζει η Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης του ψυγείου ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση 

αντικατάστασή του. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η 

οποία θα προβεί στη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις. Αν 

κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής θα 

προβεί στην προσωρινή παραλαβή συντάσσοντας πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, στο οποίο θα 

διατυπώνεται το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης καθώς και οι τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις, 

παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου. Στην περίπτωση αυτή δύναται  να προτείνει απόρριψη των 

ειδών που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάστασή τους,  εντός δύο (2) 

εργάσιμων ημερών, με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς. 

Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία 

της προσφοράς του. 

 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις: 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  υποχρεούται να εξοφλήσει τον προμηθευτή  μετά την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση του αντίστοιχου Χρηματικού Εντάλματος 

Πληρωμής και θεώρησής του από τη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Ευβοίας και εφόσον η αρμόδια 

Επιτροπή βεβαιώσει ότι παρελήφθησαν καλώς τα υλικά της Σύμβασης. 

Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν: 

 

• Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων 

από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Ι.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.). Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 

υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

• Τιμολόγιο.  

• Πρωτόκολλο Παραλαβής 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για  την 

έκδοση και θεώρηση του Χ.Ε.Π. από τη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου και β) κατά το χρονικό διάστημα 

καθυστέρησης υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή. 

Ατυχήματα, ζημιές , φόροι,  έξοδα μεταφοράς, εκφόρτωσης και τοποθέτησης στα ψυγεία, έξοδα 

συντήρησης και επισκευής του ψυγείου και λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή χωρίς καμιά 

ευθύνη και υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 



 

 

Επιπλέον βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.3 τουΝ.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 61 του ν. 4146/2013, (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) 

και της Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% 

(υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής  σύμβασης 

καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') επιβάλλεται κράτηση 

ύψους 0,06% (υπέρ ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής  

σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Η συνολική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια , όπως προκύπτει από τη συνημμένη κατάσταση 

δικαιούχων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης, προϋπολογίζεται στο ποσό των 

δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι ευρώ, με Φ.Π.Α. 13% (17.316,00 €), η οποία προβλέπεται να 

καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α. 600200 με τίτλο «Επιχορηγήσεις κυλικείου-

εστιατορίου» καθώς και τον Κ.Α. 54006013 με τίτλο «ΦΠΑ Αμοιβών προσωπικού με ΦΠΑ 13%» του 

προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οικονομικών ετών 2018 & 2019, ως κατωτέρω: 

-για το έτος 2018 θα βαρύνει με ποσό 407,65 € (με Φ.Π.Α. 13%). 

-για το έτος 2019 θα βαρύνει με ποσό 16.908,35 € (με Φ.Π.Α. 13%). 

 

 

 

 

 

     Η Συντάξασα                                                                                                             

                           Θεωρήθηκε 

                                                                                                     Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                    &  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                                                              Νίκη Ζαχαρού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝ: Α) Απόσπασμα της ΚΥΑ με αριθμό 53361/06 περί «Παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε  

                υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρων προληπτικής ιατρικής».                  

          Β) Κατάσταση Δικαιούχων Γάλακτος 

http://www.npid.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620

