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ΜΕΛΕΤΗ (14/2019) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ), 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».   

CPV 15511100-4 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  (€) 36.419,10€ 
Φ.Π.Α 13% 4.734,48€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  (€) 41,153,58€ 

 
Περιλαµβάνονται: 

1. Τεχνική Περιγραφή . 
2. Τιµολόγιο µελέτης. 
3. Τεχνικές προδιαγραφές. 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός µελέτης για τη συνολική προµήθεια. 
5. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής. 
6. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου. 
7. Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
8. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 
 
 
 

 
 
    
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  11/06/2019 
Αρ . Πρωτ  . 6721 

Προς: 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/06/2019 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος µε 
ένδειξη «Γάλα Ηµέρας», για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζοµένων του ∆ήµου 
Καισαριανής και των Σχολικών του Επιτροπών. 

 

∆ικαιούχοι-Καθορισµός Ποσότητας: 

Οι δικαιούχοι εργαζόµενοι καθορίζονται σύµφωνα µε: 
1. την αριθ. 53361/2006 ΚΥΑ «Περί «παροχής µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των 

Ο.Τ.Α και µέτρων προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ Β’ 1503/11-10-2006),  
2. τις ΚΥΑ 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008) και 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007),  
3. την ΚΥΑ 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ B 424/ 22-02-2016) «Προώθηση της απασχόλησης µέσω 

προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ιδιαίτερα το άρθρο 
10.4 αυτού, 

4. τη µε αριθµό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α., ιδίως δε το 14 άρθρο, 
5. την παρ. 3 του άρθρου 97 του Ν.4483/2017. 
 
Βάσει των παραπάνω που εξειδικεύονται i. στην Απόφαση 514/12.02.2019  του ∆ηµάρχου 
Καισαριανής «Περί χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας και γάλακτος στους εργαζόµενους του 
∆ήµου Καισαριανής, έτους 2019» και ii. στο µε αριθµ. πρωτ. …………………….. έγγραφο του 
Γραφείου Παιδείας του ∆ήµου Καισαριανής «∆ικαιούχοι Μέσων Ατοµικής Προστασίας στις σχολικές 
µονάδες» οι αναγκαίες ποσότητες γάλατος για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Καισαριανής και τις Σχολικές 
του Επιτροπές, συµπεριλαµβανοµένου και του προγραµµατισµού προσλήψεων για το επόµενο 
διάστηµα,  είναι σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξι  λίτρα (42.846 lit.). 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ), ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 
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∆ιάρκεια: 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Οι Σχολικές Επιτροπές του 
∆ήµου θα προχωρήσουν σε ξεχωριστή υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο προµηθευτή σύµφωνα µε 
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό που αφορά τις δοµές. 

 

Εκτέλεση προµήθειας: 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό και 
κατάθεση σφραγισµένων προσφορών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η σχετική διακήρυξη. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της 
τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.  

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν προσφορά αποκλειστικά και 
µόνο µε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς της παρούσας µελέτης. 

∆ιατάξεις: 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
• Του Ν. 4555/2018  «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση 
της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 
άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 

• Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό 
∆ηµόσιο Έγγραφο». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Προϋπολογισµός προµήθειας: 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 41.153,58€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 13%.  Από αυτά τα 38.381,58€ αφορούν τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Καισαριανής, στον 
Προϋπολογισµό του οποίου για το 2019 έχουν προβλεφτεί κατ’ αναλογία τα απαραίτητα και 
κατανεµηµένα στους κωδικούς 20.6061.0001, 30.6061.0001, 35.6061.0001, 45.6061.0001, 
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706061.0001. Ανάλογα ποσά θα προβλεφτούν στον Προϋπολογισµό του 2020 ,  µέχρι την ολοκλήρωση 
της σύµβασης. 
 
Τα 2.772,00€ αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου (Α’ Βάθµια & Β’ Βάθµια) και θα βαρύνουν 
αντίστοιχα κατ’ αναλογία τα έτη 2019 και 2020. 
 
 
 
 
 
      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/06/2019                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  10/06/2019 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
               ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 
 
 
     ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) Πλήρες ή Ελαφρύ 
CPV 15511100-4 
 

Litr. 1 0,85 

 
 
 
 
   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10/06/2019                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  10/06/2019 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
               ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 
 
 
     ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ), 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ KAI TΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».   
CPV 15511100-4 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προδιαγραφές προµήθειας: 

Το γάλα πρέπει να είναι αγνό αγελαδινό, φρέσκο, πλήρες 3,5% λιπαρά ή ελαφρύ 1,5% λιπαρά, 
παστεριωµένο και οµογενοποιηµένο. 

Το φρέσκο παστεριωµένο γάλα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η πώληση γάλακτος αγελάδας και να ανταποκρίνεται στις 
διατάξεις του άρθρου 80 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, όπως τροποποιήθηκε µε την 187/98 
απόφαση του Γενικού Χηµείου του Κράτους και εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτή µε την Υ.Α. 187/98 
(ΦΕΚ Β’.765/24-7-98). 
Η παραγωγή και η διακίνηση του γάλακτος πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως στις κατά νόµο 
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τους υγειονοµικούς κανόνες και ιδιαίτερα: 
1. Την Κ.Υ.Α. 296113/06 «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, µεταποίησης, 

τυποποίησης, διακίνησης και εµπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα», ΦΕΚ Β’ 
1414. 

2. Την Κ.Υ.Α 342050/2007 «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της Κ.Υ.Α. 296113/06 «Μέτρα για τον 
έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης , µεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εµπορίας για 
το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα», ΦΕΚ Β’ 2442/31-12-07. 

3. Το Π.∆ 79/07 (ΦΕΚ 119 / Τ.Ά/20-05-2005). 
4. Κάθε σχετική ισχύουσα αγορανοµική ∆ιάταξη. 

 
Το προµηθευόµενο γάλα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε παστερίωση µε κάποια από τις 
αναγνωρισµένες Μεθόδους. 
Επίσης να πληροί τα µικροβιολογικά σταθερότυπα που ορίζονται στις εκάστοτε κτηνιατρικές και 
υγειονοµικές διατάξεις. 
Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί, κατ΄ ελάχιστο τις παρακάτω αναφερόµενες προδιαγραφές: 
1. Περιγραφή είδους : λευκό φρέσκο παστεριωµένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή χαµηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά. 
2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά 3.55% µε µέγιστη απόκλιση 0.5% (για το πλήρες σε περιεκτικότητας 

γάλα) ή 1.55% µε µέγιστη απόκλιση 0.5% (για το γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 
(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».   
CPV 15511100-4 

 



αντίστοιχα). 
3. Συνθήκες συντήρησης 1-6 oC.  
4. Αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης. 
5. Θετική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξειδάσης. 
6. Παθογόνα µικρόβια (Listeriamonocytogenes, salmonellaspp.) : απουσία σε 25 g.,n=5, c=0, m=0, 

M=0. 
7. Κολοβακτηρίδια (ανά ml) : n=5, c=1, m=0, M=5. 
8. Περιεκτικότητα σε µικρόβια στους 21o C (µετά από επώαση πέντε ηµερών στους 6oC) ανά ml: 

n=5, c=1, m=5 x 10(4_, M=5 x 10(5). 
9. Ο χρόνος ζωής ορίζεται: Ηµεροµηνία παραγωγής –συσκευασίας συν 4 ηµέρες το µέγιστο 

 
Νοθείες γάλακτος είναι: 
1. Η προσθήκη νερού 
2. Η µικρότερη ή µεγαλύτερη αφαίρεση λίπους 
3. Η προσθήκη νερού και η αφαίρεση λίπους 
4. Η προσθήκη συντηρητικών 
5. Η ανάµιξη τεχνητού γάλακτος µε πραγµατικό 
 
Προδιαγραφές συσκευασίας: 

Το γάλα θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Στη συσκευασία θα πρέπει 
απαραίτητα θα αναγράφεται η φράση «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ» καθώς και η ηµεροµηνία παστερίωσης και 
λήξης του. 

Στη συσκευασία επίσης πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωµένο», το σήµα 
καταλληλότητας του προϊόντος, η διάρκεια και η θερµοκρασία συντήρησής του. Οι ενδείξεις αυτές 
πρέπει να είναι σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες. 

Το γάλα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε πλαστικό µπουκάλι η τύπου tetrapack. ∆εν πρέπει να 
παραδίδεται µε έλλειπες βάρος, χτυπηµένο κ.λ.π. 

Μεταφορά και παράδοση: 

Η µεταφορά και η παράδοση του προς γάλακτος θα πραγµατοποιείται σταδιακά µε δαπάνη του 
προµηθευτή, µέχρι του τέλους της ποσότητας της ανάθεσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της 
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, στους χώρους εργασίας, που θα του υποδειχθούν κατά περίπτωση 
από την αρµόδια υπηρεσία. 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται µε δική του δαπάνη να προσκοµίσει και να συντηρεί σε καλή 
λειτουργία ψυγεία διατηρήσεως του προϊόντος στους χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου. 
Τα ψυγεία θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από κάθε ξένο σώµα και δυσοσµία και θα επιστρέφονται 
στον προµηθευτή στο τέλος της σύµβασης. 

 

      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10/06/2019                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  10/06/2019 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
               ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 
 
 
     ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 210 7293391 
ΦΑΞ : 210 7236643 
E-mail: dksynerg@otenet.gr 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 
 

ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 

ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) 
Πλήρες ή Ελαφρύ 

Litr. 42.846 0,85 36.419,10€ 

Φ.Π.Α. 13% 4.734,48€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 41.153,58€ 
 

 
 
      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10/06/2019                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/06/2019 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
               ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 
 
 
     ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ), ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 210 7293391 
ΦΑΞ : 210 7236643 
E-mail: dksynerg@otenet.gr 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) Πλήρες 

ή Ελαφρύ 
Litr. 39.960 0,85 33.966,00€ 

Φ.Π.Α. 13% 4.415,58€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 38.381,58€ 
 

 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) Πλήρες 

ή Ελαφρύ 
Litr. 18.700 0,85 15.895,00€ 

Φ.Π.Α. 13% 2.066,35€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 17.961,35€ 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ), ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 



 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) Πλήρες 

ή Ελαφρύ 
Litr. 21260 0,85 18.071,00€ 

Φ.Π.Α. 13% 2.439,23€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 20.420,23€ 
 

 

 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10/06/2019                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/06/2019 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
               ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 
 
 
     ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 210 7293391 
ΦΑΞ : 210 7236643 
E-mail: dksynerg@otenet.gr 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Α’ ΒΑΘΜΙΑ & Β’ ΒΑΘΜΙΑ). 
 

ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑ 

Β’ 

ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) 
Πλήρες ή Ελαφρύ 

Litr. 1776 1110 2886 0,85 2.453,10€ 

Φ.Π.Α. 13% 318,90€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2.772,00€ 
 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑ 

Β’ 

ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) 
Πλήρες ή Ελαφρύ 

Litr. 912 570 1482 0,85 1.259,70 

Φ.Π.Α. 13% 163,76€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1.423,46€ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ), ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 



 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑ 

Β’ 

ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
(ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) 
Πλήρες ή Ελαφρύ 

Litr. 864 540 1404 0,85 1.193,40€ 

Φ.Π.Α. 13% 155,14€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1.348,54€ 
 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10/06/2019                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/06/2019 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
               ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 
 
 
     ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 



1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τηλ: 2107293391 
Fax: 210 7236643 
E-mail: dksynerg@otenet.gr 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1. Αντικείµενο της Προµήθειας. 
Η παρούσα µελέτη  αφορά στην προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος µε ένδειξη 
«Γάλα Ηµέρας», για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζοµένων του ∆ήµου 
Καισαριανής και των Σχολικών του Επιτροπών (Α’ Βάθµια & Β’ Βάθµια). 
 
Άρθρο 2. Συµβατικά στοιχεία. 
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
• Η ∆ιακήρυξη. 
• Η εγκεκριµένη µελέτη της προµήθειας (που περιλαµβάνει την τεχνική περιγραφή, το 

τιµολόγιο µελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισµό της προµήθειας και 
τη συγγραφή υποχρεώσεων). 

• Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 
 
Άρθρο 3. Νοµικό πλαίσιο. 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης που συντάσσεται βάσει 
του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 4. Υπογραφή σύµβασης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Ο ∆ήµος Καισαριανής προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. 
 
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 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ), ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 
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επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 
Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος προσκοµίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
ανάθεσης. 
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη 
της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

4. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

 
Άρθρο 5. Προσφορά-Τιµές. 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα της 
παρούσας προµήθειας. ∆εν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται µόνο για τµήµα 
της. 
Η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η 
τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικά. 
Η τιµή της παρεχόµενης προµήθειας δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
για παράδοση της παρεχόµενης προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Άρθρο 6. Παράδοση των υλικών. 
Η µεταφορά και η παράδοση του γάλακτος θα πραγµατοποιείται σταδιακά µε δαπάνη του 
προµηθευτή, µέχρι του τέλους της ποσότητας της ανάθεσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας 
της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, στους χώρους εργασίας, που θα του υποδειχθούν κατά 
περίπτωση από την αρµόδια υπηρεσία. 

Το γάλα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε πλαστικό µπουκάλι η τύπου tetrapack. ∆εν πρέπει 
να παραδίδεται µε έλλειπες βάρος, χτυπηµένο κ.λ.π. 
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Ο προµηθευτής υποχρεούται µε δική του δαπάνη να προσκοµίσει και να συντηρεί σε καλή 
λειτουργία ψυγεία διατηρήσεως του προϊόντος στους χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου. 
Τα ψυγεία θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από κάθε ξένο σώµα και δυσοσµία και θα 
επιστρέφονται στον προµηθευτή στο τέλος της σύµβασης. 
 
Άρθρο 7. Παραλαβή. 
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του.  
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την 
αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν 
συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, 
ο ∆ήµος Καισαριανής δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα 
αυτού τρόπο. 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της προµήθειας που 
αναφέρεται στον προϋπολογισµό της Μελέτης, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν µικρότερες 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Άρθρο 8. Πληρωµή. 
Οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές. Θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων 
που πρέπει να υποβάλλει ο προµηθευτής το αργότερο εντός (10) ηµερών από την παράδοση 
της εκάστοτε παραγγελθείσας ποσότητας. Οι πληρωµές θα γίνονται εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την έγκριση των νόµιµων παραστατικών από την ελεγκτική αρχή. 
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο 
κρατήσεις. 
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