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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  5.572,44 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων 

3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

  
 Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016. Η παρούσα μελέτη 
αφορά την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος  (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), 
πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο, όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Τποπαραγράφου Σ.8  του Ν. 4254/ΥΕΚ 85/7-4-2014 ως 
«παστεριωμένο γάλα».  
 Η  προμήθεια εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους  εργαζόμενους 
των ΟΣΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ (ΥΕΚ 1503/Β`/11.10.2006) των 
Τπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας, Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119 /19-05-
2008 (ΥΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΤΑ και την ΣΣ36586/10-07-2007(ΥΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) 
ΚΤΑ. Η ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έχοντας υπόψη την παραπάνω νομοθεσία και τον Ν. 4483/2017  
(ΥΕΚ 107/Α`/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Τ.Α.) - Ρυθμίσεις 
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Σ.Α. - 
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής υνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»  θα προβεί 
στην χορήγηση «γάλακτος ημέρας» ή «παστεριωμένου»  γάλακτος στους δικαιούμενους 
εργαζόμενους . 

Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των  5.572,44 €, συμπεριλαμβανομένου  Υ.Π.Α. 
13%.Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2020 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 60.02.09 με τίτλο: «ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» 
με πιστώσεις ύψους 4.931,36 € και τον κωδικό 54.00.29  με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ-
ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 641,08 €.    

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά στην παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος την ημέρα 
στους δικαιούμενους εργαζόμενους της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών για ένα (1) έτος σύμφωνα με το 
έγγραφο με θέμα «Κατάσταση δικαιούχων εργαζομένων της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών για 
Φορήγησης Γάλακτος» με αριθμ. Πρωτ. Δ.Τ/05-02-2020 της Διεύθυνσης Διοικητικής και 
Οικονομικής Τπηρεσίας της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών όπου προβλέπεται η ανάγκη για την 
προμήθεια 4.144 λίτρων.  
  
 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   05/02/2020  Άμφισσα   05/02/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΎΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ» με CPV 03333000-4. Η 
δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.572,44 €, συμπεριλαμβανομένου  Υ.Π.Α. 
13%.Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2020 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 60.02.09 με τίτλο: «ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» 
με πιστώσεις ύψους 4.931,36 € και τον κωδικό 54.00.29  με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ-
ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 641,08 €.    

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το 
αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 
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Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό 
υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7o 
Εξόφληση τιμολογίου  

Για την προμήθεια γάλακτος που θα χρειασθεί η ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών, οι προσφερόμενες 
τιμές του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα 
γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες κρατήσεις 
μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που 
αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών.  
 
ΑΡΘΡΟ 8o  
Ανεπαρκής ποιότητα 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του γάλακτος εξετάζεται η καταλληλότητα 
αυτής και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των 
προμηθευόμενων ειδών, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Ο 
προμηθευτής εγγυάται ότι τα προμηθευόμενα είδη  θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με 
τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές. Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 
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 αρμόδιας Τπηρεσίας το υλικό που προμήθευσε, άμεσα 
μέρος ή ολόκληρη την παραγγελία, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου γάλακτος και 
αποστολής στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών της νέας σε αντικατάσταση της 
ακατάλληλης, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  
Παράδοση – Παραλαβή Γάλακτος 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδίδει το γάλα, στην Αποθήκη της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών τουλάχιστον τρείς ή δύο φορές την εβδομάδα αντίστοιχα εάν πρόκειται για «γάλα 
ημέρας» ή «παστεριωμένο γάλα» μέγιστης διάρκειας επτά (7) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην τεχνική περιγραφή για να είναι δυνατή κατόπιν η διανομή του γάλακτος στους 
εργαζομένους. 

Σο διανεμόμενο γάλα θα πρέπει την ημέρα παράδοσης από τον προμηθευτή, να έχει 
τουλάχιστον δύο (2) ή τέσσερεις (4)  ήμερες διάρκεια αντίστοιχα εάν πρόκειται για «γάλα 
ημέρας» ή «παστεριωμένο γάλα» πριν την λήξη του.   
 Η παράδοση των ποσοτήτων του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει  άμεσα,  στην αποθήκη της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών, την ποσότητα γάλακτος που θα  του ζητείται κάθε φορά . 
 Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα, τα 
οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
μεταφοράς γάλακτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το διανεμόμενο γάλα μέσα 
στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ 
Δήμου Δελφών (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 
του Ν.4412/16). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 
παρ.2 του Ν.4412/16). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Εγγυήσεις ποιότητας 

Σο γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο, 
απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί 
παστερίωση και ομογενοποίηση σε συσκευασία του 1 λίτρου. Να αναγράφονται αναλυτικά 
στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά του  προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και 
των φυσικών συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία 
λήξης του γάλακτος σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρησής του. 

Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την 
ποιότητα  ή τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης  τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει  άμεσα μέρος  ή ολόκληρη την παραγγελία σύμφωνα με το άρθρο 213 
Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 11o  
Υόροι - Σέλη - Κρατήσεις 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς 
καμιά ευθύνη και υποχρέωση της ΔΕΤΑ. Σον ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   05/02/2020  Άμφισσα   05/02/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΎΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 

 

Σ Ε Φ Ν Ι  Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι  Α Γ  Ρ Α Υ Ε   
 

Σο αγελαδινό γάλα  (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), καθορίζεται από τον κώδικα 
τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τποπαραγράφου Σ.8  του Ν. 4254/ΥΕΚ 
85/7-4-2014 ως πλήρες παστεριωμένο (3,5% λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά) 
γάλα. To γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε 
άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση, ομογενοποίηση, θα είναι 
συσκευασμένο σε συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC 
κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και θα κλείνει με 
καπάκι ασφαλείας. Θα αναγράφονται στην συσκευασία τα θρεπτικά συστατικά του  προϊόντος 
συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας 
θα γράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και λήξης του γάλακτος.  

ύμφωνα με τις διατάξεις της Τποπαραγράφου Σ.8  του Ν. 4254/ΥΕΚ 85/7-4-2014 ως 
«παστεριωμένο γάλα» νοείται τόσο το γάλα με την ένδειξη «γάλα ημέρας» διάρκειας δύο (2) 
ημερών  όσο και το «παστεριωμένο γάλα» διάρκειας επτά (7) ημερών. 

Σο προσφερόμενο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και 
Ποτών (Άρθρο 80) να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Προμηθευόμενο Τλικό Φαρακτηριστικά 

Υρέσκο γάλα αγελάδας,  
πλήρες παστεριωμένο (3,5% λιπαρά) ή 
ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά)  

(έκθεση σε θερμοκρασία 71,5°C για 15’’ 
ή ισοδύναμος συνδυασμός)  

και  
ομογενοποιημένο 

Λιπαρά 3,5% ή 1,5% 

τερεό Τπόλειμμα Άνευ Λίπους 8,5 % 

pH 6,0-6,8 

Πρωτεϊνικές ουσίες τουλάχιστον 2,9% 

Ενέργεια 60-70 kcal/100γρ προϊόντος 

Τδατάνθρακες 4,5-4,8 /100γρ προϊόντος 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΎΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  
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Α/Α ΕΙΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Λίτρα) 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΛΙΣΡΟΤ  
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 
Υρέσκο γάλα πλήρες  

(3,5% λιπαρά) 
3.626 1,19 4.314,94 

2 
Υρέσκο γάλα 

ημιαποβουτυρωμένο  
(1,5% λιπαρά) 

518 1,19   616,42 

ΤΝΟΛΟ 4.144  4.931,36 

   Υ.Π.Α. 13%    641,08 

   
ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
5.572,44 


