
 
 

Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ(Κ.Ε.Δ.Η.Κ) ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019 και πιο συγκεκριμένα: 

 

Για την κάλυψη της ανάγκης χορήγησης παστεριωμένου γάλακτος σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες του μόνιμου, με σύμβαση αορίστου χρόνου και με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικού του Δήμου Κασσάνδρας το οποίο 

δικαιούται μέσα ατομικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων και νόμων. 

 
Για τις ανάγκες σίτισης  των νηπίων που φιλοξενούνται στο «Δημοτικό Παιδικό 

Σταθμό του Δήμου Κασσάνδρας » προκειμένου να αντιμετωπισθούν: 

                            τα έξοδα λειτουργίας συσσιτίων  των νηπίων που φιλοξενούνται στο Δημοτικό  

                    Παιδικό  Σταθμό. 

 

                    Για τις ανάγκες στοιχειώδους σίτισης των παιδιών που φιλοξενούνται στο Νομικό  

                    Πρόσωπο του Δήμου «Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Κασσάνδρας  (Κ.Ε.Δ.Η.Κ.)»  

                    προκειμένου να αντιμετωπισθούν: 

                            Οι ανάγκες στοιχειώδους σίτισης των παιδιών που φιλοξενούνται στους  Παιδικούς  

                    Σταθμούς. 
                            Οι ανάγκες των ατόμων που εξυπηρετούνται των κοινωνικών εκδηλώσεων και των  

                    Πολιτιστικών Κέντρων, που διαχειρίζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση. 

   

   Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του 

ανατεθεί η σύμβαση, ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για την εκτέλεση της προμήθειας. 

   Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, χωρίς οι φορείς υλοποίησης της 

προμήθειας να υποχρεούνται να προμηθευτούν όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες 

των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 

Η συνολικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 137.327,06 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή 24% που αντιστοιχεί, ανάλογα με την 

κατηγορία των ειδών. 

Άρθρο 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με: 

 

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
 
                                       ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΚΕΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 
2018-2019 
 

  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :             119.705,67 € 
  Φ.Π.Α (13% & 24%)                       :               17.621,39 € 
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                      :             137.327,06 € 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                      :             139/2017 
   
                                                                          ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
  
  

  

 

  



 Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 08/08/2016) 

 Τον Ν. 4013/2011 και την Υ.Α. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23-52017) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

 Το άρθρο 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

 Την Υ.Α. 56902/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

 Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις» 

 Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ). 
 Τον Ν. 4270/2014 και το Π.Δ. 80/2016 

 Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) 

 Την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών 

με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των 

προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 

 Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” 
 Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5- 

2014) : Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

 Την παρ. 6 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του N. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεύχος Α΄) και του άρθρου 

186 παρ. ΙΙ Δ περίπτωση 16 του Ν. 3852/2010. 

 

Άρθρο 3ο – ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 Το συμφωνητικό 
 Η ∆ιακήρυξη του Διαγωνισμού 
 Τα των συνημμένα στην διακήρυξη παραρτήματα. 

 Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών 

μέσων – δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 4ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Η κάθε τιμή της προσφοράς (ποσοστό έκπτωσης ή τιμή μονάδας) θα είναι σταθερή 

και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και για κανένα λόγο 

και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

 

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος 

φορτοεκφόρτωσης των ειδών και η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότη, 

καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση. 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από τον κάθε φορέα υλοποίησης 

βάσει των εγκριθεισών δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού τους οικονομικού 

έτους 2017-2018-2019, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την 

βεβαίωση παραλαβής των ειδών, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως 

προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών. 

 

Άρθρο 5ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο 

ανάδοχος του κάθε τμήματος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή 

των σχετικών συμφωνητικών, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης. 

 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος του κάθε τμήματος θα κληθεί για την υπογραφή των 
επιμέρους συμφωνητικών με τον αντίστοιχο φορέα ήτοι: 

 
α) το  Δήμο Κασσάνδρας 

β) το Δήμο Κασσάνδρας για το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κασσάνδρας 

γ) την Κοινωφελή Επιχείρηση  του Δήμου Κασσάνδρας(Κ.Ε.Δ.Η.Κ) 

 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 

Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 6ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 του κάθε φορέα και κατά τα λοιπά 

οριζόμενα σε ειδικότερα άρθρα αυτού, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα 

ορίζονται στα επιμέρους συμφωνητικά. 

 

Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

 Εγγύηση συμμετοχής Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον 

διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα 

αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.394,11 Ευρώ, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας 

συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για 

το συγκεκριμένο τμήμα ειδών της μελέτης. 

 Συγκεκριμένα: 

  Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το (ΤΜΗΜΑ 1ο και ΤΜΗΜΑ 8ο -1η 
ομάδα : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται 
στο ποσό των 601,70 Ευρώ.

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το (ΤΜΗΜΑ 2ο και ΤΜΗΜΑ 9ο -2η 
ομάδα : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται 
στο ποσό των  257,28  Ευρώ.

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το (ΤΜΗΜΑ 3ο και ΤΜΗΜΑ 10ο –3η 
ομάδα : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο 
ποσό των 99,65 Ευρώ.

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το(ΤΜΗΜΑ 4ο και ΤΜΗΜΑ 11ο -4η 
ομάδα: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο 
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ποσό των 155,12 Ευρώ.

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το πέμπτο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 5ο  : 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό 
των 115,05 Ευρώ.

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το έκτο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 6ο :ΠΟΤΩΝ) 
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 112,89 Ευρώ.

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το έβδομο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 7: 
ΝΕΡΩΝ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 53,10 Ευρώ.

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το τμήμα (ΤΜΗΜΑ 12ο :ΓΑΛΑ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 
999,34 Ευρώ.

  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα 

της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος του κάθε τμήματος υποχρεούται να 

προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% (πέντε) 
τοις εκατό (%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

 

Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο 

μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης (λήξη της σύμβασης). Επιστρέφεται δε 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 

της σύμβασης. 

 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, καθώς και 

οτιδήποτε άλλο προβλέπεται ρητά από τα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8ο - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών 

ορίζεται έως 31/03/2020, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φορείς υλοποίησης της 

προμήθειας υποχρεούνται να προμηθευτούν το σύνολο των ποσοτήτων. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα 

με τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων και του Δήμου κατόπιν έγγραφης 

παραγγελίας που θα του γνωστοποιείται με φαξ. 

 

Ειδικότερα η παράδοση των ειδών ανά τμήμα θα γίνεται ως εξής: 

 

 ΤΜΗΜΑ 1 & 8: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Μια φορά την εβδομάδα και από ώρα 7:00 έως 15:00 

 ΤΜΗΜΑ 2 & 9: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
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Μια φορά την εβδομάδα από 7:00 έως 9:00 

 ΤΜΗΜΑ 3 &10: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Η παράδοση των ειδών του Υποτμήματος  (Άρτος σε φραντζόλα και Ψωμί του 

τοστ) θα γίνεται καθημερινά από ώρα 07:15 π.μ. έως ώρα 08:15 π.μ. 

Η παράδοση των ειδών του υποτμήματος  θα γίνει εντός δύο (2) ημερών από 
την έγγραφη παραγγελία 

 ΤΜΗΜΑ 4 &11: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Δύο φορές την εβδομάδα από ώρα 7:00 έως 8:00 

 ΤΜΗΜΑ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Καθημερινά και 
από ώρα 7:30 έως ώρα 9:30 

 ΤΜΗΜΑ 6 – ΧΥΜΟΙ-ΠΟΤΑ 

Άπαξ σε χρόνο που θα καθορίζεται στο συμφωνητικό. 

 ΤΜΗΜΑ 7-ΝΕΡΑ Μια φορά την εβδομάδα από 7:00 έως 9:00 

 ΤΜΗΜΑ 12 : ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

Καθημερινά και από ώρα 8:00 π.μ. έως ώρα 11:00 

 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στους εξής χώρους: 

 

α) Στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κασσάνδρας ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ και συγκεκριμένα: 

 Καθ’ όσον αφορά στο γάλα των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτισμού  

του Δήμου 

 Καθ’ όσον αφορά στο γάλα των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας 

του Δήμου  

 Καθ’ όσον αφορά στο γάλα των εργαζομένων στην Υπηρεσία Ύδρευσης -

Αποχέτευσης του Δήμου, 

 Καθ’ όσον αφορά στο γάλα των εργαζομένων στην Υπηρεσία Τεχνικών 

Έργων του Δήμου,  

 Καθ’ όσον αφορά στο γάλα των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πρασίνου  του 

Δήμου, στον χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας- Γραφείο Κίνησης [Δημοτική 

Ενότητα Κασσάνδρας & Δημοτική Ενότητα Παλλήνης] του Δήμου,(οδός 

Επαρχειακής Κασσανδρείας-Σίβηρης  τ.κ 630 77 Κασσανδρεία), 

 

β) Στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρας του Δήμου» 

και συγκεκριμένα στον Παιδικό Σταθμό(οδός Επαρχειακή Καλλιθέας-Κασσάνδρας 

τ.κ 630 77 Κασσανδρεία). 
 

γ) Στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» όσον αφορά στα είδη του κεφαλαίου της παρούσης και 

συγκεκριμένα: 
 Παιδικός Σταθμός Αφύτου (Άφυτος Χαλκιδικής τκ 630 77 ) 
 Παιδικός Σταθμός Καλάνδρας(Καλάνδρα Χαλκιδικής τκ 630 77) 

 Παιδικός Σταθμός Νέας Φώκαιας (Ν.Φώκαιας Χαλκιδικής τκ 630 77) 
 Πολιτιστικών Κέντρων που διαχειρίζεται η  Κοινωφελής  Επιχείρηση(Καλλιθέα Χαλκιδικής). 

 

 

Στους χώρους αυτούς ο ανάδοχος της προμήθειας παστεριωμένου γάλακτος ή 

εβαπορέ είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις απαιτούμενες ποσότητες 

παστεριωμένου γάλακτος, σε καθημερινή βάση (ήτοι κατά μέγιστο 69 lt 

ημερησίως), στους ανωτέρω χώρους του Δήμου (τουλάχιστον 2 σημεία ανά 

Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας και Παλλήνης), όπου θα τοποθετήσει δικά του 

ψυγεία για τη συντήρηση του γάλακτος. 
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Σε κάθε περίπτωση οι χώροι παράδοσης μπορεί να τροποποιηθούν (μεταστέγαση 

των υπηρεσιών ή και επιπλέον νέοι χώροι). 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Εφ’ όσον η ποιότητα των ειδών προκύψει ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 

σύμβασης και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της κείμενης 

νομοθεσίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο 

είδος με νέο που να τις πληροί. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι 

ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, οι 

συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη 

παράδοση. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 

τέλεια απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί 

προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, 

ο κάθε φορέας υλοποίησης της προμήθειας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 

τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο για 

τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά τμήμα ειδών και υπηρεσία, 

και στο τέλος κάθε μήνα, κατ’ ελάχιστον, θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, 

σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά τμήμα και με τις τιμές σύμφωνα 

με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος ή 

ποσοστό έκπτωσης). 

 

Για τα είδη, τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα αντίστοιχα δελτία 

πιστοποίησης τιμών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-, 

Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, τα 

τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης Μέσης Λιανικής 

Τιμής πώλησης του είδους. 

 

Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με 

εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το 

δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται 

ο ΦΠΑ. Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή αξία έκαστου 

τιμολογίου. 

 

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της 

κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στα 

συμφωνητικά. 
 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, 

εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας (κατά το άρθρο 

204), ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον 

αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του. 

 

Οι κατά νόμον κρατήσεις, θα υπολογίζονται στην καθαρή αξία έκαστου τιμολογίου. 

 

Άρθρο 10ο – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί – δημοσιευθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί: 

 σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (περίπτωση 82 παραγράφου 1 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) 
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 σε δύο τοπικές εφημερίδες κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3548/2007, (περίπτωση 

82 παραγράφου 1 άρθρου 377 του Ν. 4412/2016). 

 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.kassandra.gr καθώς 

και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στο χώρο του 

διαγωνισμού. 

 
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση ανάδειξης ανάδοχων περισσότερων του ενός, τα έξοδα δημοσίευσης 

θα επιμεριστούν ισόποσα. 

 

Άρθρο 11ο - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

από τους οικονομικούς φορείς την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί 

απαραίτητο. 

 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών 

κάποιου είδους από αναγνωρισμένο εργαστήριο, κάθε δαπάνη που προκύπτει εξ 

αυτού του λόγου θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

Άρθρο 12ο – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά 

για ένα ή περισσότερα τμήματα ειδών-ομάδας, χωρίς περιορισμό, υπό την 

προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε 

τμήματος. 

 

Άρθρο 13ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των 

επιμέρους σχετικών συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα της 

20/12/2017 έως 31-03-2020. 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Κασσανδρεία ,17Οκτώβρη 2017 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου     
Προμηθειών 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
           Κασσανδρεία ,17Οκτώβρη 2017 
                          Η Συντάξασα

                      
                              
                         Παπαδοπούλου Κυριακούλα                        Χατζηαγγέλου Ελισάβετ 
                              Π.Ε.Διοικητικός                                              Τ.Ε.Διοικητικός  
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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