
       

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
       ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
       Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
            

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΉΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΑΥΤΟΥ ΑΡ. 36 / 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ,
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΞΙΩΤΗΣ’ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 
H παρούσα μελέτη αφορά  στην προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες των  α) εργαζόμενων
στο  Δήμο  Μυκόνου  β)  εργαζόμενων   στο   ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   &
Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» και γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Μυκόνου  για την κάλυψη των αναγκών τους  για το οικονομικό έτος 2015 και με τη δυνατότητα
παράτασης και έως της εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των α) εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου
β) εργαζόμενων  στο  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός
‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»και γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου  ανέρχεται στο
ποσό  των  18.426,44  €,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  (13%)  και  θα  βαρύνει  τους  οικείους  ΚΑ  των
νομικών προσώπων  ως εξής : Δήμος Μυκόνου: ΚΑ:  20-6063  ποσό: 14.020,46 €
Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’: ΚΑ: 70-6063 ποσό: 677,84 €
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου:  ΚΑ: 20-6063 ποσό: 3.728,13 €

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  εν  λόγω  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  18.426,44  ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη είναι : 

Α) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΣΟΥ 14.020,46 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Β)  Ν.Π.Δ.Δ  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   &  Κοινωνικός  Οργανισμός  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’»   (με  το

διακριτικό  τίτλο  Π.Α.&  Κ.Ο.  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’:  Κ.Α.  70-6063  ΠΟΣΟΥ  677,84€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Γ) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΣΟΥ 3.728,13€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΤΟΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ: 18.426,44  € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)



Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 4  της αριθμ. 11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η  προμήθεια  θα  γίνει  από  το  ελεύθερο  εμπόριο με  ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  και  κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  θα  προσφέρει  τη

χαμηλότερη τιμή ανά τεμάχιο για το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο

θα  προκύπτει  η  χαμηλότερη  καθαρή  αξία  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  από  αυτόν

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το

σύνολο της προμήθειας.

Μύκονος, 14-12-2015

Θεωρήθηκε
Ο Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συντάχθηκε
   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ

     ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



       

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
       ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
       Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
            

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προς προμήθεια γάλα για τους υπαλλήλους προκηρύχθηκε με τον με Αριθ. Πρωτ. : -7521/31.08.2015
ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, καθώς και με τον επαναληπτικό αντίστοιχο διαγωνισμό με
Αριθ. Πρωτ. : -9259/23.10.2015. Και οι δυο αυτοί διαγωνισμοί ήταν άγονοι ως προς την ομάδα Ε που
αφορούσε  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΡΕΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΔΉΜΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΑΥΤΟΥ. 

Το προς προμήθεια γάλα για τους υπαλλήλους θα παραδίδεται σε ημερήσια βάση σε σημεία που θα
υποδείξει  ο  Δήμος,  ο  Π.Α.Κ.Ο.  'Γ.  Αξιώτης'  και  το  Δ.Λ.Τ.Μ..  Τα σημεία  αυτά θα αναφέρονται  στις
συμβάσεις  που  θα  προκύψουν  μετά  το  διαγωνισμό.  Κάθε  δικαιούχος  θα  προμηθεύεται  γάλα  σε
συσκευασία  των  410  gr.  Το  γάλα   πληροί  όλες  τις  διατάξεις  υγιεινής,  διάθεσης  και  εμπορίας  του
Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 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. Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους
θα καταθέσουν την ετικέτα του προσφερόμενου γάλακτος. 
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες χρειάζεται να
ανταποκρίνεται το υπό προμήθεια προϊόν:

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ (συμπυκνωμένο, μη σακχαρούχο
γάλα, αποστειρωμένο), πλήρες (όπως καθορίζεται σήμερα από την νομοθεσία). To γάλα θα είναι αρίστης
ποιότητας αγελαδινό,  εβαπορέ,  πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε  άχρηστη,  περιττή ή βλαβερή
ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση σε μεταλλική συσκευασία των 410 γραμμαρίων
περίπου καθαρού βάρους. Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός λίτρου τουλάχιστον και ειδικό
βάρος 1,028 g/l σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών άρθρο 80 παρ. 3. 
Να αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml έτοιμου για
κατανάλωση προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά
της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των 11 (ένδεκα) μηνών εκτός ψυγείου καθώς να φέρει τη σήμανση C.E, καθώς και ειδική σήμανση ότι
προορίζεται  για τους  εργαζόμενους του Δήμου Μυκόνου και  των ΝΠΔΔ αυτού,  ώστε  να μην είναι
δυνατή η περαιτέρω διάθεση του. 
Η  προμήθεια  εντάσσεται  στην  παροχή  μέσων  ατομικής  προστασίας  στους  εργαζόμενους  των  ΟΤΑ,
σύμφωνα  με  την  2/53361/0022/06  ΦΕΚ  Β΄  1503/11-10-06  ΚΥΑ  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημ.
Διοίκησης  &  Αποκέντρωσης  –Οικονομίας  &  Οικονομικών-Απασχόλησης  &  Κοιν.  Προστασίας  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-
07- 2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007)  ΚΥΑ. Ο Δήμος έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία θα προβεί
στην χορήγηση γάλακτος εβαπορέ, λόγω  αδυναμίας  προμήθειας φρέσκου γάλακτος με προηγούμενους
διαγωνισμούς (τακτικό και επαναληπτικό). 



Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 18.426,44  € συμπ. Φ.Π.Α 13%. 
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Κ.Δ.Κ.( Ν. 3463/2006)  

Υπολογισμός γάλακτος ανά άτομο την ημέρα σε κουτιά: 
Με βάση την 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχής μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρων προληπτικής ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ
1323/Β΄/30-07-2007)  ΚΥΑ  προβλέπεται  σε  περίπτωση  αντικειμενικής  αδυναμίας  του  ΟΤΑ  να
χορηγήσουν  φρέσκο  γάλα,  χορηγείται  ίση  ποσότητα  γάλακτος  τύπου  μακράς  διάρκειας  ή  τύπου
εβαπορέ  επί  κυτίου  δηλαδή  για  κάθε  υπάλληλο  προβλέπεται  1  λίτρο  ή  1000  ml  έτοιμου  γάλακτος
ημερησίως  το  οποίο  αντιστοιχεί  σε  1  κουτί  και  0,295  του  κουτιού  καθαρού  βάρους  410  gr
συμπυκνωμένου, ημερησίως, υπολογιζόμενο ως εξής : 
Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι 1 όγκος συμπυκνωμένου
γάλακτος  προς  1  όγκο  νερού.  Το  ένα  κουτί  410  gr  συμπυκνωμένου  γάλακτος  είναι  386  ml  και
αραιώνοντας το με νερό 386 ml μας δίνει 772 ml έτοιμο γάλα και το ένα (1) λίτρο φρέσκου γάλακτος
είναι ίσο με το γάλα που προκύπτει από 1,295 κουτιά εβαπορέ (μετά την αραίωσή του με την αντίστοιχη
ποσότητα νερού). 
Η  αντιστοίχηση  σε  κουτιά  των  410  γρ  έγινε  λαμβάνοντας  υπόψιν  τη  ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 06/2015 και μετατρέποντας τα λίτρα φρέσκου γάλακτος σε κουτιά γάλακτος εβαπορέ
ως εξής: (1) λίτρο φρέσκου γάλακτος είναι ίσο με το γάλα που προκύπτει από 1,295 κουτιά εβαπορέ. 

Μύκονος, 14-12-2015

Θεωρήθηκε
Ο Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συντάχθηκε
   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ

     ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

       



       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
       ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
        Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
            
         

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των  δικαιούχων  παροχής
γάλακτος 
α) των εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου
β)  των  εργαζόμενων   στο   ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   &  Κοινωνικός
Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» και 
γ) των εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 
ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των 18.426,44 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α , και θα βαρύνει μέρος
τους  οικείους ΚΑ για το έτος 2015 κάθε νομικού προσώπου και συγκεκριμένα : 

1) τον ΚΑ 20-6063 του Δήμου  Μυκόνου,
2) τον  ΚΑ  70-6063  του   ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   &  Κοινωνικός

Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»
3)  τον ΚΑ  20-6063 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  18.426,44 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η  προμήθεια  θα  γίνει  από  το  ελεύθερο  εμπόριο με  ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  και  κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  θα  προσφέρει  τη

χαμηλότερη τιμή ανά τεμάχιο για το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο

θα  προκύπτει  η  χαμηλότερη  καθαρή  αξία  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  από  αυτόν

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το

σύνολο της προμήθειας.

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη είναι : 

Α)   Κ.Α.  ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ  :  20-6063  ΠΟΣΟΥ  14.020,46€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΦΠΑ
Β) ΚΑ Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»  (με
το  διακριτικό  τίτλο  Π.Α.&  Κ.Ο.  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’  :   ΚΑ  70-6063  ΠΟΣΟΥ  677,84€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
Γ)  ΚΑ  20-6063  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Μυκόνου   ΠΟΣΟΥ  3.728,13€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ



ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1
Γάλα τύπου

εβαπορέ
πλήρες 410 γρ

ΤΕΜ
(Κουτιά
410γρ)

13.941 0,89 12.407,49

    ΣΥΝΟΛΟ: 12.407,49

Φ.Π.Α 13% 1.612,97
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 14.020,46

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑ

ΔΑ

ΠΟΣ /
ΑΤΟΜ

Ο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1
Γάλα τύπου

εβαπορέ
πλήρες 410 γρ

ΤΕΜ
(Κουτιά
410γρ)

337 674 0,89 599,86

     ΣΥΝΟΛΟ: 599,86

Φ.Π.Α 13% 77,98
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 677,84

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑ

ΔΑ
ΠΟΣ /

ΑΤΟΜΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1
Γάλα τύπου

εβαπορέ
πλήρες 410 γρ

ΤΕΜ
(Κουτιά
410γρ)

337 3.707 0,89 3.299,23

     ΣΥΝΟΛΟ: 3.299,23

Φ.Π.Α 13% 428,90
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 3.728,13

Μύκονος, 14-12-2015

Θεωρήθηκε
Ο Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συντάχθηκε
   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ

     ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1Ο 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά: 
α)  στην προμήθεια γάλακτος για τις  ανάγκες των  α)  εργαζόμενων  στο  Δήμο Μυκόνου β)

εργαζόμενων   στο  ΝΠΔΔ με την  επωνυμία  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   & Κοινωνικός  Οργανισμός
‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» και γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου  για την κάλυψη
των  αναγκών  τους  για  το  οικονομικό  έτος  2015   και  με  τη  δυνατότητα  παράτασης  και  έως  της
εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

β) Η παράδοση των ποσοτήτων του γάλακτος θα γίνεται  σε ημερήσια βάση σε σημεία που θα
υποδείξει  ο  Δήμος,  ο  Π.Α.Κ.Ο.  'Γ.  Αξιώτης'  και  το  Δ.Λ.Τ.Μ.  Τα  σημεία  αυτά  θα  αναφέρονται  στις
συμβάσεις που θα προκύψουν και θα υπογραφούν με το κάθε νομικό πρόσωπο μετά το διαγωνισμό. 

γ) Ο προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των α) εργαζόμενων  στο Δήμο
Μυκόνου β)  εργαζόμενων   στο  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   & Κοινωνικός
Οργανισμός  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’»και  γ)  εργαζόμενων  στο  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Μυκόνου
ανέρχεται στο ποσό των 18.426,44 € και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ των νομικών προσώπων  ως εξής :
Δήμος Μυκόνου: ΚΑ:  20-6063  ποσό: 14.020,46 €, Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’: ΚΑ: 70-6063 ποσό:
677,84 €, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου:  ΚΑ: 20-6063 ποσό: 3.728,13 €

ΑΡΘΡΟ  2Ο

Η προμήθεια διέπεται από:
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010.
 Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
 Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.
 Αριθμ. 18130/11-7-2007 (ΦΕΚ 1226/Β /17-7-́

2007) αποφαση του Υπουργού Επικρατειας
 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007
 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 
 Την υπ’αριθμ. 14967/15.6.2009 απόφαση ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 1260 Β/ 25.6.2009)
 Τις  διατάξεις  της  53361/2-10-2006  (ΦΕΚ  1503/Β΄/11-10-2006)  Υπουργική  Απόφαση  περί

"Παροχής  μέσων  ατομικής  προστασίας  σε  υπαλλήλους  των  ΟΤΑ  και  μέτρων  προληπτικής
ιατρικής"  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008)
ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ 

ΑΡΘΡΟ 3 Ο

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.
γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων –Τεχνικές προδιαγραφές 
δ) Γενική συγγραφή
ε) Τεχνική Έκθεση.

ΑΡΘΡΟ  4 Ο

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  ορίζεται  σε  ποσοστό  δύο  τοις  εκατό  (2%)  για  ποσό  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται  με όμοια του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και
πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί  συμβατικής δαπάνης (χωρίς το
Φ.Π.Α.) των ειδών τα οποία ο ανάδοχος θα προμηθεύσει. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης



καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  δύο  μήνες  μετά  την  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου
παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ  5 Ο

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  θα  προσφέρει  τη
χαμηλότερη τιμή ανά τεμάχιο για το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο
θα  προκύπτει  η  χαμηλότερη  καθαρή  αξία  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  από  αυτόν
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο της προμήθειας.
Οι  προσφορές  των  προμηθευτών  θα  πρέπει  να   αντιστοιχούν   στην  ποιότητα  και  σε  κάθε  άλλο
χαρακτηριστικό του γνώρισμα των υπό προμήθεια ειδών και να  είναι σταθερές και αμετάβλητες και  να
ισχύουν  για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ  6 Ο

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας
θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του γάλακτος
εξετάζεται  η  καταλληλότητα  αυτών  και  συμμόρφωση  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  αυτές  των
επισήμων  κρατικών  φορέων.  Εφόσον  προκύψει  ακαταλληλότητα  όλης  ή  μέρους  της  ποσότητας  του
γάλακτος, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης
ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του γάλακτος  ή στη
μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εάν ο  προμηθευτής  αδυνατεί  να  το  αντικαταστήσει  άμεσα τότε  το  νομικό  πρόσωπο δύναται  να  το
προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο και θα καταλογίσει τη σχετική δαπάνη στον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ  7 Ο

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε
χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα του
γάλακτος. 

Εάν  ο  ανάδοχος  καθυστερήσει  για  οποιονδήποτε  λόγο  την  παράδοση  της  παραγγελθείσας
ποσότητας/ποσοτήτων πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις
τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό
δυόμισι  τοις  εκατό  (2,5%)  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  του  γάλακτος  που  παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό
(5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του γάλακτος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακρατείται από
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ  8 Ο

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η
προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας,
ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την
καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης
προθεσμίας,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  με  συνέπεια
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ  9 Ο

Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να  υποβάλει  προσφορά  για  το  σύνολο  της  ποσότητας  της
προμήθειας όπως αυτές προσδιορίσθηκαν αναλυτικά στην Τεχνική Εκθεση και στον Προυπολογισμό της



υπηρεσίας. Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και ο διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για το σύνολο της
ποσότητας.
ΑΡΘΡΟ  10 Ο

1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι άριστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα
έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα
σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

2.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματα,  τα  οποία  θα  ασκήσει  όταν  διαπιστώσει  ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις  του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα γάλακτος  που προμήθευσε, μέσα σε
δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι  δαπάνες  επιστροφής  στον  προμηθευτή  των  ακατάλληλων  ποσοτήτων  γάλακτος   και
αποστολής  στην  Υπηρεσία  των  νέων  σε  αντικατάσταση  των  ακατάλληλων,  θα  βαρύνουν  τον
προμηθευτή.

3.  Εφόσον  από  τη  χρήση  των  ακατάλληλων  ποσοτήτων  γάλακτος   προκλήθηκαν  αρνητικές
επιπτώσεις  στην  υγεία  όσων  τα  κατανάλωσαν,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε, επιφυλασσομένης της Υπηρεσίας να ασκήσει και
άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  με  όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες.  Επίσης,  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την
Υπηρεσία για τη  βλάβη που προκάλεσε.  Αν ο  προμηθευτής δεν καταβάλει  το  πρόστιμο κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

4.  Αν  ο  προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια  ακατάλληλων  προϊόντων,
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να λάβει τις σχετικές παραγγελίες
από τους υπευθύνους των λοιπών νομικών προσώπων όσον αφορά την προμήθεια γάλακτος.
ΑΡΘΡΟ  11 Ο

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή
του  γάλακτος  και  εφόσον  η  επιτροπή  παραλαβής  δεν  διαπιστώσει  κανένα  πρόβλημα  ως  προς  την
ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.

Επειδή η παράδοση του γάλακτος είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε
αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. 
Τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  για  την  προμήθεια  υπηρεσία.  Όλες  οι
σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού
(Κ.Α.Ε.)  του  προϋπολογισμού  του.  Κατά  τα  λοιπά,  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις  περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.
ΑΡΘΡΟ  12 Ο

Τους  προμηθευτές  βαρύνουν  οι  κρατήσεις  0,10  %  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011), τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι λοιπές
προβλεπόμενες  νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Μυκόνου. Κάθε αλλαγή νομοθεσίας θα
επιφέρει και την αντίστοιχη αλλαγή. 

Μύκονος, 14-12-2015
Θεωρήθηκε

Ο Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συντάχθηκε
   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ

     ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


