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ΔΔΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ    
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

& ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 265.977,00 € 

 CPV 15511000-3 
 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΈΚΘΔΗ 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Ρν Λ.2741/99 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Ρξνθίκσλ, άιιεο Οπζκίζεηο Θεκάησλ Αξκνδηφηεηαο ηνπ 

πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Ινηπέο Γηαηάμεηο» 

2. Ρνλ Θψδηθα Ρξνθίκσλ, Ξνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ Θνηλήο Σξήζεσο (Θ.Ρ.Ξ). 

3. Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 28εο 

Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, 

γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Ρξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ 

ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ. 

4. ΝΓΖΓΗΑ 2001/114/ΔΘ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2001 γηα νξηζκέλα, κεξηθά ή νιηθά 

αθπδαησκέλα, δηαηεξεκέλα γάιαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. 

5. ΝΓΖΓΗΑ 2000/13/ΔΘ ΡΝ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 20ήο Καξηίνπ 

2000 γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε 

θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ. 

6. ΝΓΖΓΗΑ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 24εο Ηνπιίνπ 1986 πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ 

πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα θπηνθαξκάθσλ πάλσ θαη κέζα ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο 

(86/363/ΔΝΘ). 

7. ΝΓΖΓΗΑ 496/90 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο 

επηζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ φζνλ αθνξά ηηο ηξνθηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

8. Ζ πξνδηαγξαθή EN 10202 2001 - 08 Cold reduced Tin Mill Products Electrolytic Tinplate and Electrolytic 

chromium/chromium oxide coated steel. 

9. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1895/2005 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ, ηεο 18εο Λνεκβξίνπ 2005, γηα πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξήζεο νξηζκέλσλ επνμεηθψλ παξαγψγσλ ζε πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε 

επαθή κε ηξφθηκα. 

10. CODEX STAN 233-1969 CODEX SAMPLING PLANS FOR PREPACKAGED FOODS (AQL 6.5). 

11. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 2073/2005 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 15εο Λνεκβξίνπ 2005 πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 

θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα. 

12. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) Αξηζ. 852/2004 ΡΝ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 29εο 

Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

13. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 853/2004 ΡΝ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 29εο 

Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο. 

14. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΝΘ) αξηζ. 2377/90 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1990 γηα ηε ζέζπηζε θνηλνηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ θαηαινίπσλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα 

δσηθήο πξνέιεπζεο. 

15. ΝΓΖΓΗΑ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1974 πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ Θξαηψλ 

κειψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνζπζθεπαζία θαη' φγθνλ νξηζκέλσλ πξνζπζθεπαζκέλσλ πγξψλ 

(75/106/ΔΝΘ). 

16. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1881/2006 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα θαζνξηζκφ 

κέγηζησλ επηηξεπηψλ επηπέδσλ γηα νξηζκέλεο νπζίεο νη νπνίεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

17. Ρελ 53361/2-10-2006 (ΦΔΘ 1503/Β΄/11-10-2006) πνπξγηθή Απφθαζε πεξί "Ξαξνρή κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΝΡΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο" φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 

ηελ 31119 /19-05-2008 (ΦΔΘ 990/Β΄/28-05-2008) ΘΑ θαη ηελ ΡΡ36586/10-07-2007(ΦΔΘ 1323/Β΄/30-

07-2007) ΘΑ. 

18. Ρν άξζξν 48 ηνπ Λ. 4111/2013. 
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ζπληάρζεθε ε  παξνχζα κειέηε πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο, πιήξεο, εβαπνξέ, κε δαραξνχρν, γηα ην 

πξνζσπηθφ: α) ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο & Ξνιηηηζκνχ, β) ηεο Γ/λζεο Θαζαξηφηεηαο & 

Αλαθχθισζεο, γ) ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη δ) ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ 

Κπηηιήλεο, γηα ηα έηε 2020 – 2021 ζε βάξνο ησλ θάησζη ΘΑ: 

Κ.Α. ΣΙΣΛΟ 

ΠΟΟ(€) 

γηα ην έηνο 

2020 

ΠΟΟ(€) 

γηα ην έηνο 

2021 

15.6063.0002 Ξξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο 14.000,00 14.000,00 

20.6063.0004 Ξξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο 80.000,00 80.000,00 

30.6063.0003 Ξξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο 22.700,00 36.000,00 

35.6063.0003 Ξξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο 10.000,00 10.000,00 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη λα γίλεη πξνκήζεηα 126.092 θνπηηψλ γάιαθηνο γηα ην έηνο 2020 θαη 139.142 θνπηηψλ 

γάιαθηνο γηα ην έηνο 2021. 

Νη πξνκεζεπφκελεο πνζφηεηεο γάιαθηνο πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηεο  ΡΡ36586/10-07-2007(ΦΔΘ 

1323/Β΄/30-07-2007) ΘΑ φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ησλ ΝΡΑ λα 

ρνξεγήζνπλ θξέζθν γάια, ρνξεγείηαη ίζε πνζφηεηα γάιαθηνο ηχπνπ καθξάο δηάξθεηαο ή ηχπνπ εβαπνξέ επί 

θνπηηνχ δειαδή γηα θάζε ππάιιειν πξνβιέπεηαη 1 ιίηξν ή 1000 ml έηνηκνπ γάιαθηνο εκεξεζίσο ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε 1 θνπηί θαη 0,330 ηνπ θνπηηνχ θαζαξνχ βάξνπο 400 gr ζπκππθλσκέλνπ, εκεξεζίσο, 

ππνινγηδφκελν σο εμήο : 

Ζ ζπλήζεο δηάιπζε γηα γάια εβαπνξέ γηα λα πξνθχςεη έηνηκν γάια είλαη 1 φγθνο ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο 

+ 1 φγθνο λεξνχ. Ρν έλα θνπηί 400 gr ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο είλαη 385 ml πεξίπνπ θαη αξαηψλνληαο ην κε 

λεξφ 385 ml καο δίλεη 770 ml έηνηκν γάια νπφηε ην έλα ιίηξν θξέζθν γάια ηζνδπλακεί κε 1,330 θνπηηά 

εβαπνξέ εκεξεζίσο αλά δηθαηνχρν. 

Ν ππνινγηζκφο αλά δηθαηνχρν θαη κήλα ζε θνπηηά εβαπνξέ είλαη ν εμήο: 

1,330 θνπηηά εβαπνξέ ηελ εκέξα Σ 22 εκέξεο = 29 θνπηηά εβαπνξέ ην κήλα αλά άηνκν. 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΠΑΙΓΔΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 

Α/Α 

 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΣΟΜΑ* 

ΣΔΜΑΥΙΑ / 

ΜΗΝΑ / 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

ΜΗΝΔ 
ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

Έ
Σ

Ο


 

2
0

2
0

 1 ΚΝΛΗΚΝΗ / ΗΓΑΣ 40 29 12 13.920 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 13.920 

Έ
Σ

Ο


 

2
0

2
1

 1 ΚΝΛΗΚΝΗ / ΗΓΑΣ 40 29 12 13.920 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 13.920 
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ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΗ Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΣΟΜΑ* 

ΣΔΜΑΥΙΑ / 

ΜΗΝΑ / 
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

ΜΗΝΔ 
ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

Έ
Σ

Ο

 

2
0

2
0

 

1 ΚΝΛΗΚΝΗ / ΗΓΑΣ 97 29 12 33.756 

2 ΗΓΝΣ 8κελεο δηάξθεηαο 181 29 8 41.992 

3 ΗΓΝΣ 2κελεο δηάξθεηαο 69 29 2 4.002 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 79.750 

Έ
Σ

Ο


 

2
0

2
1

 

1 ΚΝΛΗΚΝΗ / ΗΓΑΣ 97 29 12 33.756 

2 ΗΓΝΣ 8κελεο δηάξθεηαο 181 29 8 41.992 

3 ΗΓΝΣ 2κελεο δηάξθεηαο 69 29 2 4.002 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 79.750 

 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΣΟΜΑ* 

ΣΔΜΑΥΙΑ / 

ΜΗΝΑ / 
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

ΜΗΝΔ 
ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

Έ
Σ

Ο

 

2
0

2
0

 

1 ΚΝΛΗΚΝΗ / ΗΓΑΣ 20 29 12 6.960 

2 ΗΓΝΣ 8κελεο δηάξθεηαο 60 29 8 13.920 

3 ΗΓΝΣ 2κελεο δηάξθεηαο 30 29 2 1.740 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 22.620 

Έ
Σ

Ο


 

2
0

2
1

 

1 ΚΝΛΗΚΝΗ / ΗΓΑΣ 50 29 12 17.400 

2 ΗΓΝΣ 8κελεο δηάξθεηαο 65 29 8 15.080 

3 ΗΓΝΣ 2κελεο δηάξθεηαο 55 29 2 3.190 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 35.670 

 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΣΟΜΑ* 
ΣΔΜΑΥΙΑ / 

ΜΗΝΑ / 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

ΜΗΝΔ 
ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

Έ
Σ

Ο

 

2
0

2
0

 

1 ΚΝΛΗΚΝΗ / ΗΓΑΣ 4 29 12 1.392 

2 ΗΓΝΣ 8κελεο δηάξθεηαο 30 29 8 6.960 

3 ΗΓΝΣ 2κελεο δηάξθεηαο 25 29 2 1.450 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 9.802 

Έ
Σ

Ο


 

2
0

2
1

 

1 ΚΝΛΗΚΝΗ / ΗΓΑΣ 4 29 12 1.392 

2 ΗΓΝΣ 8κελεο δηάξθεηαο 30 29 8 6.960 

3 ΗΓΝΣ 2κελεο δηάξθεηαο 25 29 2 1.450 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 9.802 
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΓΑΛΑΣΟ ΔΒΑΠΟΡΔ 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

έηνο 2020 

ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

έηνο 2021 

1 Γ/ΛΠΖ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 13.920 13.920 

2 Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ & ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ 79.750 79.750 

3 Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 22.620 35.670 

4 Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΟΑΠΗΛΝ 9.802 9.802 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 126.092 139.142 

 

* Ν αξηζκφο ππεξεηνχλησλ αηφκσλ αλά Γ/λζε πεξηιακβάλεη θαη πξφβιεςε γηα κειινληηθέο πξνζιήςεηο θαη 

εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ή κεηαηάμεηο. 

Ν ρξφλνο ιήμεο ηνπ πξντφληνο, δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 12 κελψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ηνπ εθηφο ςπγείνπ. 

Κεηά ηελ επίδνζε ηνπ δειηίνπ παξαγγειίαο, ε παξάδνζε ηεο αηηνχκελεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ αλάδνρν δε 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πνζφηεηεο ηνπ είδνπο  ηεο κειέηεο είλαη ελδεηθηηθέο ( εμαξηάηαη απφ ηηο άδεηεο ησλ 
ππαιιήισλ θαη επίζεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβαζηνχρσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ),  δχλαηαη ε 

εμάληιεζε φινπ ηνπ  νηθνλνκηθνχ αληηθείκελνπ  ηεο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ηνπ  θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ  ( αξηζκφο ππαιιήισλ – αλάγθεο ζε γάια)  . 
 

Ν Γήκνο Κπηηιήλεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ έσο θαη ηελ ιήμε ηνπ θπζηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ν πξνκεζεπηήο ζα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ 

θαη κέζα θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ζηηο απνζήθεο ηνπ, σο εμήο: 

(α) Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο & Ξνιηηηζκνχ: Θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ζε απνζήθε ηεο Γ/λζεο  

πνπ ζα ππνδεηρζεί 

(β) Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο: Απνζήθε ακαμνζηαζίνπ (πεξηνρή Νπηδά – Ιεκνλνχ, Αιπθαληά) 

(γ) Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ: Απνζήθεο Γήκνπ Κπηηιήλεο (Δπάλσ Πθάια, Κπηηιήλε) 

(δ) Γ/λζε Ξεξηβ/ληνο & Ξξαζίλνπ: Απνζήθε Γ/λζεο (Αεξ. Γηαλαξέιιε, Κπηηιήλε) 

 

 

 ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 Κπηηιήλε, 07/04/2020 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ 

ΓΗΔΘΖΛΠΖΠ 

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ & ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ 
θ.α.α 

  

 

 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΟΞΝΕΖΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΞΗΞΞΑΠ 

ΡΔ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 
Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

& ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 265.977,00 €  
 CPV 15511000-3 

 

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ εμήληα πέληε 

ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα επηά επξψ (265.977,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 9%. γηα ηα 

έηε 2020 θαη 2021. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

(1): Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δ ΚΟΤΣΙΑ 

(ηεκ.) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ρσξίο ΦΠΑ 

ζε επξώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ζε επξώ 

(€) 

ΦΠΑ 9% 

ζε επξώ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ζε επξώ (€) 

Έηνο 

2020 
Γάια ηύπνπ εβαπνξέ 

πιήξεο, κε 

δαραξνύρν 

13.920  0,92 12.806,40 1.152,58 13.958,98 

Έηνο 

2021 
13.920  0,92 12.806,40 1.152,58 13.958,98 

 

(2): Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δ ΚΟΤΣΙΑ 

(ηεκ.) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ρσξίο ΦΠΑ 

ζε επξώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ζε επξώ 

(€) 

ΦΠΑ 9% 

ζε επξώ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ζε επξώ (€) 

Έηνο 

2020 
Γάια ηύπνπ εβαπνξέ 

πιήξεο, κε 

δαραξνύρν 

79.750  0,92 73.370,00 6.603,30 79.973,30 

Έηνο 

2021 
79.750  0,92 73.370,00 6.603,30 79.973,30 

 

(3): Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δ ΚΟΤΣΙΑ 

(ηεκ.) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ρσξίο ΦΠΑ 

ζε επξώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ζε επξώ 

(€) 

ΦΠΑ 9% 

ζε επξώ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ζε επξώ (€) 

Έηνο 

2020 
Γάια ηύπνπ εβαπνξέ 

πιήξεο, κε 

δαραξνύρν 

22.620 0,92 20.810,40 1.872,94 22.683,34 

Έηνο 

2021 
35.670 0,92 32.816,40 2.953,48 35.769,88 
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(4): Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δ ΚΟΤΣΙΑ 

(ηεκ.) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ρσξίο ΦΠΑ 

ζε επξώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ζε επξώ 

(€) 

ΦΠΑ 9% 

ζε επξώ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ζε επξώ (€) 

Έηνο 

2020 
Γάια ηύπνπ εβαπνξέ 

πιήξεο, κε 

δαραξνύρν 

9.802 0,92 9.017,84 811,61 9.829,45 

Έηνο 

2021 
9.802 0,92 9.017,84 811,61 9.829,45 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ 2020 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 

ΚΟΤΣΙΑ 

(ηεκ.) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ρσξίο ΦΠΑ 

ζε επξώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ζε επξώ (€) 

ΦΠΑ 9% 

ζε επξώ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ζε επξώ (€) 

Γάια ηύπνπ εβαπνξέ 

πιήξεο, κε δαραξνύρν 
126.092 0,92 116.004,64 10.440,42 126.445,06 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ 2021 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 

ΚΟΤΣΙΑ 

(ηεκ.) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ρσξίο ΦΠΑ 

ζε επξώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ζε επξώ (€) 

ΦΠΑ 9% 

ζε επξώ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ζε επξώ (€) 

Γάια ηύπνπ εβαπνξέ 

πιήξεο, κε δαραξνύρν 
139.142 0,92 128.010,64 11.502,96 139.531,60 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 

ΚΟΤΣΙΑ 

2020-2021 

(ηεκ.) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ρσξίο ΦΠΑ 

ζε επξώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ζε επξώ (€) 

ΦΠΑ 9% 

ζε επξώ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ζε επξώ (€) 

Γάια ηύπνπ εβαπνξέ 

πιήξεο, κε δαραξνύρν 
265.234 0,92 244.015,28 21.961,38 265.976,66 

πλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο (€) 265.976,66 

 

 ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 Κπηηιήλε, 07/04/2020 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ 
ΓΗΔΘΖΛΠΖΠ 

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ & ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ 
θ.α.α 

  

 

 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΟΞΝΕΖΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΞΗΞΞΑΠ 

ΡΔ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  
& ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 265.977,00 €  

 CPV 15511000-3 

 

 

3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ζ παξνχζα πξνκειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο, πιήξεο, εβαπνξέ, κε δαραξνχρν, γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο, γηα ηα έηε 2020 θαη 2021. 

θνπόο 

Νη πξνδηαγξαθέο απνζθνπνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο, γηα ηελ πξνκήζεηα 

γάιαθηνο ζπκππθλσκέλνπ (εβαπνξέ) , κε δαραξνχρνπ, απνζηεηξσκέλνπ, απφ ην ειεχζεξν εκπφξην.  

Οξηζκόο 

Ππκππθλσκέλν γάια (εβαπνξέ) είλαη έλα είδνο κε δαραξνχρνπ ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο, κεξηθά 

αθπδαησκέλνπ, ηνπ νπνίνπ ε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά είλαη πεξίπνπ 7,5 % θαη ζε νιηθφ ζηεξεφ 

ππφιεηκκα γάιαθηνο ηνπιάρηζηνλ 25 % (Νδεγία 2001/114/ΔΘ, ΘΡΞ άξζξν 80α). 

Απαηηήζεηο  

Ζ πξψηε χιε (λσπφ γάια αγειαδηλήο πξνέιεπζεο) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο λα 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Λνκνζεζίαο θαη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε πνηφηεηα ζε 

θπζηθνρεκηθά θαη κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα δψζεη έλα άξηζην πξντφλ (ζπκππθλσκέλν γάια), 

ρσξίο ειαηηψκαηα. 

Λα έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη απνζηείξσζε. 

Λα έρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα είλαη νκνηνγελέο (ρσξίο θνθθψδεηο ή άιιεο απνζέζεηο) θαη ην ιίπνο 

ηνπ λα κελ δηαρσξίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ζηξψκα, κέζα ζηα θνπηηά. 

Λα είλαη απαιιαγκέλν απφ μέλεο χιεο. 

Λα κελ παξνπζηάδεη θξνθίδσζε ή πήμε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηδήκαηα ζηνλ ππζκέλα ησλ ζπζθεπαζηψλ, 

απνρσξηζκφ ηνπ ιίπνπο ή ελδείμεηο ζήςεο. 

Νη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ, πξέπεη λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή 

επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ. 

Λα έρεη επράξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ αθπδαησκέλνπ γάιαθηνο θαη ην ρξψκα ηνπ 

λα είλαη ιεπθφ ή ππφιεπθν. 

Ζ θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά λα είλαη πεξίπνπ 7,5%, (ΘΡΞ άξζξν 80α, ΝΓΖΓΗΑ 2001/114/ΔΘ ΡΝ 

ΠΚΒΝΙΗΝ). 

Ρν νιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα γάιαθηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25%, (ΘΡΞ άξζξν 80α, ΝΓΖΓΗΑ 2001/114/ΔΘ 

ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ). 

Ζ Νιηθή νμχηεηα λα είλαη κεηαμχ 6 θαη 8 βαζκψλ SOXHLET-HENCKEL, κεηά απφ αξαίσζε γηα παξαζθεπή 

πξντφληνο πνπ αληηζηνηρεί κε ην λσπφ θπζηθφ γάια (ΘΡΞ άξζξν 80). 

Ρν pH, λα είλαη κεηαμχ 6 θαη 6,8 κεηά απφ αξαίσζε γηα παξαζθεπή πξντφληνο, πνπ αληηζηνηρεί ζην λσπφ 

γάια (ΘΡΞ άξζξν 80). 

Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε θαηάινηπσλ θπηνθαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ ή άιισλ επηκνιπληψλ πέξαλ ησλ νξίσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, θαηά ην ρξφλν 

παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (Νδεγία 86/363/ΔΝΘ). 
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Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε βαξέσλ κεηάιισλ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

θνηλνηηθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, θαηά ην ρξφλν παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (Θαλνληζκφο ΔΘ αξηζ. 

1881/2006). 

Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε θαζζίηεξνπ (αλφξγαλνπ) πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, θαηά ην ρξφλν παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (Θαλνληζκφο ΔΘ 

αξηζ. 1881/2006, Νδεγία 2004/16/ΔΘ). 

Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία δηνμηλψλ θαη ησλ παξφκνησλ κε ηηο δηνμίλεο PCB, πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, θαηά ηνλ ρξφλν 

παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (Θαλνληζκφο ΔΘ αξηζ. 1881/2006). 

Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία Κπθνηνμίλσλ (αθιαηνμίλεο Κ1), πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Λνκνζεζίαο , θαηά ην ρξφλν παξαιαβήο ηνπ 

εθνδίνπ (Θαλνληζκφο ΔΘ αξηζ. 1881/2006). 

Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε βηηακηλψλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαζξεπηηθή επηζήκαλζε ησλ 

ηξνθίκσλ (ΘΡΞ άξζξν 80α). 

Απαγνξεχεηαη λα πεξηέρεη ρξσζηηθέο νπζίεο (ΘΡΞ άξζξν 80α). 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ ( ΘΡΞ άξζξν 80α). 

Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία θαηαινίπσλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ, πέξαλ ησλ 

νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Λνκνζεζίαο , 

θαηά ην ρξφλν παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΔΝΘ αξηζ. 2377/90 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ). 

Ζ επηρείξεζε παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαζψο 

λα έρεη αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ππζθεπαζία 

Ρν πξντφλ ζα ζπζθεπάδεηαη θαη ζα παξαδίλεηαη ζηελ πεξεζία ζε αεξνζηεγψο θιεηζκέλα ιεπθνζηδεξά 

θνπηηά, ζρήκαηνο θπιηλδξηθνχ θαη ρσξεηηθφηεηαο ζε θαζαξφ βάξνο πεξίπνπ 0,400 ρηιηφγξακκσλ, κε αλνρή 

βάξνπο 1% επί έιαηηνλ (Άξζξν 294 Θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 14/89) ή κε αλνρή βάξνπο 

ζχκθσλα κε ηελ ΝΓΖΓΗΑ (75/106/ΔΝΘ) ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1974 πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 

Θξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνζπζθεπαζία θαη' φγθν νξηζκέλσλ πξνζπζθεπαζκέλσλ πγξψλ. 

Ρα ιεπθνζηδεξά θνπηηά ηνπ ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο, λα κελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα θξίζηκν ειάηησκα θαη 

νπζηψδε ειαηηψκαηα. 

Θξίζηκα ειαηηψκαηα, είλαη ηα ειαηηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην πξντφλ επηθίλδπλν γηα ηνλ 

θαηαλαισηή ή νπσζδήπνηε λα επεξεάζνπλ ζνβαξά ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη. Παλ 

ηέηνηα ζεσξνχληαη: Νη κεηαβνιέο ηνπ ζρήκαηνο ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνπηηψλ, εθηφο ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, ε έιιεηςε ζηεγαλφηεηαο ζηηο ζπξξαθέο, νη δηαβξψζεηο θαη ε έληνλε θαη εθηεηακέλε 

ζθνπξηά πνπ δελ εμαιείθεηαη κε ηξηβή (ΡΔ-35-302). 

Νπζηψδε ειαηηψκαηα, είλαη απηά πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα θξίζηκα ειαηηψκαηα αιιά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ πγηεηλή θαη πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο. Παλ ηέηνηα ζεσξνχληαη: Νη δηαηξήζεηο απφ κεραληθά αίηηα, 

νη θαθψζεηο ζηηο ζπξξαθέο, ε εμαιεηθφκελε κε ηξηβή ζθνπξηά (ΡΔ-35-302). Ρα νπζηψδε ειαηηψκαηα δελ 

ππνινγίδνληαη αλά θνπηί αιιά αζξνηζηηθά. 

Ρα θνπηηά πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη, κεηά ηελ πιήξσζή ηνπο, ελ ζεξκψ ή ππφ θελφ θαη λα κελ 

ππεξπιεξψλνληαη. 

Ρα ιεπθνζηδεξά θνπηηά ζα ζπζθεπάδνληαη αλά 48 ηεκάρηα κέζα ζε ραξηνθηβψηηα. 

Δπηζεκάλζεηο 

Πε θάζε θνπηί πξέπεη λα γξάθνληαη ζηα Διιεληθά, έθηππα ή κε αλεμίηειε κειάλε ζην κέηαιιν ή ζε ράξηηλε ή 

πιαζηηθή ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ θαη δελ απνθνιιάηαη εχθνια, θαη' ειάρηζην νη 

παξαθάησ ελδείμεηο (ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ - Ξνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ 

Θνηλήο Σξήζεσο): 
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Ζ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ γάιαθηνο. Ζ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. 

Ρν φλνκα, ε εκπνξηθή επσλπκία, ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο δηαλνκήο ή ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ν 

ηφπνο παξαγσγήο ηνπ. 

Ρα ζπζηαηηθά ηνπ. 

Ρν πνζνζηφ ιηπαξψλ νπζηψλ γάιαθηνο, εθθξαζκέλν ζε βάξνο ζε ζρέζε πξνο ην ηειηθφ πξντφλ, λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 4gr/100ml φηαλ είλαη ζηε κνξθή έηνηκν γηα θαηαλάισζε κεηά απφ αξαίσζε κε ηζφπνζε 

πνζφηεηα λεξνχ. 

Ν Θσδηθφο Θαηαιιειφηεηαο (ζήκα). 

Νη Νδεγίεο Σξήζεο θαη ν ηξφπνο αξαίσζεο. 

Ζ Γηαζξεπηηθή Δπηζήκαλζε πνπ πξέπεη λα είλαη αλά 100ml έηνηκνπ γηα θαηαλάισζε γάιαθηνο (κεηά απφ 

αξαίσζε έλα πξνο έλα) σο εμήο: 

 

ΔΛΔΟΓΔΗΑ ≥ 70 kcal 

ΞΟΩΡΔΪΛΔΠ ≥ 3,4 gr 

ΓΑΡΑΛΘΟΑΘΔΠ ≥ 4,9 gr 

ΙΗΞΑΟΑ ≥ 3,5 gr 

ΑΠΒΔΠΡΗΝ ≥ 120 mg 

ΦΩΠΦΝΟΝΠ ≥ 102 mg 

ΒΗΡΑΚΗΛΖ Β2 ≥ 0,11 mg 

 

Ρν θαζαξφ πεξηερφκελν ηνπ ζπκπηεζκέλνπ γάιαθηνο πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 385 gr. 

Ζ ρξνλνινγία ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηνπ πξντφληνο ζα είλαη 12 κήλεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ηνπ εθηφο ςπγείνπ. 

Ινηπέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο πξνβιεπφκελεο απφ ηζρχνπζα Λνκνζεζία 

Έλαληη ηεο απνδείμεσο ησλ αλσηέξσ ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ πξνκεζεπηή φηη πιεξνχληαη ηα αλσηέξσ θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί δείγκα ηνπ πξντφληνο. 

Πηε εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 

‘Δπηζεκάλζεηο’ ηεο παξνχζεο. 

 

   

 ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 Κπηηιήλε, 07/04/2020 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ 
ΓΗΔΘΖΛΠΖΠ 

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ & ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ 

θ.α.α 
  

 

 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΟΞΝΕΖΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΞΗΞΞΑΠ 

ΡΔ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 
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4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ‐ Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

Ν Γήκνο καο ζα πξνκεζεπηεί γάια, πιήξεο, εβαπνξέ, κε δαραξνχρν, γηα ην πξνζσπηθφ: α) ηεο Γ/λζεο 

Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο & Ξνιηηηζκνχ, β) ηεο Γ/λζεο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο, γ) ηεο Γ/λζεο 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη δ) ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο, γηα ηα έηε 2020 

θαη 2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ‐ Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

1. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08‐08‐2016). 

2. Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) ‐ δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ 143/Α/28‐06‐ 2014), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ιπ.» (ΦΔΘ 74/Α/26‐03‐ 2014), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

4. Ρν άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012, ηνπ λ.4093/2012 θαη ηνπ λ.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 167/Α/23‐07‐2013), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 204/Α/15‐09‐2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

6. Ρν Λ.3861/2010  «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ   112/Α/13‐07‐2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

7. Ρν Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ‐ 

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07‐06‐2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α’/2006) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη 

εηδηθφηεξα ηεο παξ 9εδ.β ηνπ άξζξνπ 209 

9. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ.& εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8‐6‐2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10. Ρνπ Λ. 3463/06 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 

11. Ρν ΞΟΩΡΝΓΔΛΔΠ ΑΗΡΖΚΑ  πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ 20REQ006541533 

12. Ρηο κε αξηζκφ 435/2020, 436/2020, 437/2020 θαη 438/2020 απνθάζεηο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηηο 

νπνίεο εγθξίζεθαλ: 

12.1 νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

12.2 θαηαξηηζηήθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαηνο 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ‐ ύληαμε Πξνζθνξώλ – Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζαθψο ζηελ Γηαθήξπμε 

Ρν ηεχρνο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ κειεηψλ θαη ηζρχνπλ απφιπηα 

ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη. 

ΑΡΘΡΟ 4: ‐ Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Ζ αλάδεημε αλαδφρνπ/σλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πφιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4155/13 

(ΦΔΘ/Α/29‐5‐2013), ζην άξζξν 11 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ/Β/2677/21‐10‐2013) «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ 
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(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», κε αλνηθηό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

ΑΡΘΡΟ 5: Τπνβνιή δεηγκάησλ  

Καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ δέκα κε δείγκα γάιαθηνο (θνπηί) πνπ 

πξνζθέξνπλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο αιιά θαη ηεο 

ζπκθσλίαο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή γηα λα αμηνινγεζεί ε 

πξνζθνξά.  

ΑΡΘΡΟ 6:  πκβαηηθά ζηνηρεία 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία ησλ πξνκεζεηψλ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) ε ζχκβαζε/ζεηο ή νη απνθάζεηο αλάζεζεο 

β) ε πξνθήξπμε κε ηα πξνζαξηήκαηα ηεο 

γ) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ/σλ 

δ) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ε) ν πξνυπνινγηζκφο 

ΑΡΘΡΟ 7: Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κε ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8 : Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή/έο, ηνπ νπνίνπ/σλ ε πξνζθνξά/εο είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο 

θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο Όξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο. 

ΑΡΘΡΟ 9: Δγγπήζεηο 

Γηα ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 72 ηνπ Λ. 

4412/2016, σο εμήο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ 

ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

ΑΡΘΡΟ 10: Υξόλνο Δγγύεζεο 

Ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζα 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο Όξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο 

πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην ζύλνιό ηνπο άξηζηεο πνηφηεηαο. Ν Γήκνο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα 

νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ν 

ρξφλνο ιήμεο ηνπ πξντφληνο, δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 12 κελψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ηνπ εθηφο ςπγείνπ. Ν ρξφλνο εγγχεζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ. 

ΑΡΘΡΟ 11: Σόπνο ‐ ρξόλνο παξάδνζεο 

Ρα είδε ηεο πξνκήζεηαο ζα παξαδνζνχλ εληφο ελελήληα (90) ην πνιχ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θαη κέζα θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ Ιέζβνπ ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ, σο εμήο: 

(α) Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο: Απνζήθε Ακαμνζηαζίνπ (πεξηνρή Νπηδά – Ιεκνλνχ, Αιπθαληά) 

(β) Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ: Απνζήθεο Γήκνπ Ιέζβνπ (Δπάλσ Πθάια, Κπηηιήλε) 

(γ) Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ: Απνζήθε Γ/λζεο (Α. Γηαλαξέιιε Κπηηιήλε) 



13 
 

(δ) Γ/λζε Ξνιηηηζκνχ: Θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε Γ/λζε 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα ηφζν δηάζηεκα φζν θαζνξίδεηαη ζην Λ.4412/2016, κεηά 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ «πξνκεζεπηή» θαη Απφθαζε ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπ θνξέα ρσξίο αιιαγή 

ησλ φξσλ ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 12: Υξνληθή ηζρύο πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο γηα φζνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο θαη δελ απνθιείζηεθαλ απφ ηε δεκνπξαζία, ζεσξνχληαη φηη 

ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ από ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Θαηά ην δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πξνζθνξέο, ν Γήκνο κπνξεί λα θαιέζεη νπνηνδήπνηε δηαγσληζζέληα γηα λα 

ππνγξάςεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

Ν δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα επηδεηήζεη ηελ αθχξσζε 

απηήο ή νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ πξνεξρφκελε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

Γηα ηνλ επηιεγφκελν αλάδνρν ε πξνζθνξά εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζχκβαζε. 

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.4412/2016, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ 

παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην 

επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΑΡΘΡΟ 13: Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ ‐ Πιεκκειήο θαηαζθεπή 

Πε πεξίπησζε θζνξάο ηνπ πξντφληνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ηνπ, επηβαξπλφκελνο κε θάζε ζρεηηθφ έμνδν, εθφζνλ δελ νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε θαθή 

ρξήζε ή ζπληήξεζε, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §4 ηνπ παξφληνο φξζξνπ. 

ΑΡΘΡΟ 14: Φόξνη ‐ ηέιε ‐ θξαηήζεηο 

Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο απφθαζεο αλάζεζεο/ππνγξαθήο ζχκβαζεο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Γηα ζχκβαζε πνζνχ κεγαιχηεξνπ απφ 2.500€ (ρσξίο ΦΞΑ), θξάηεζε 0,06% πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη επ’ απηνχ 20% εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 

θαη ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ 

Λ.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 3491/17 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ 

1992/Β΄/9-6-2017), 

β) Γηα φιεο ηηο αλαζέζεηο, θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ, ε νπνία 

επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη επ’ απηνχ 20% εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ θαη ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 1191/17 (ΦΔΘ 969 Β/22-3-2017) ΘΑ 

πνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 350 ηνπ Λ. 4412/2016.) 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ν εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

ΑΡΘΡΟ 15: Παξαιαβή ‐ Σξόπνο πιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή θαη παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλνπλ θαηά φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 200 θαη 208 

ηνπ Λ.4412/2016 απφ ηελ επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξζξνπ 221 παξ.11β ηνπ Λφκνπ 

απηνχ. 

ΑΡΘΡΟ 16: Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαιαβήο πξνκήζεηαο 
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Ρα ελ ιφγν είδε ζα παξαδνζνχλ νινθιεξσκέλα έηνηκα πξνο ρξήζε θαη κε όια ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη 

πιεξσκέλα. 
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 Κπηηιήλε, 07/04/2020 
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