
 
 

                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                                                            
                                                                Α∆Α: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ρόδος, 02/02/2021                                     

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

      ∆.Ο.Π.Α.ΡΟ∆ΟΥ                                                                                                                                                      

Τµήµα Υπηρεσιών Υποστήριξης  

ΠΛΗΡ :Παπανικολάου Ζαχαρούλα  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ∆.Ο.Π.Α.Ρ ¨ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ¨ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΩΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   9148,48 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΠ.Α ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  

Κ.Α 10-6063 
Cpv:15511000-3 

   
ΑΠΟΦΑΣΗ   40 /2021 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
 4) Το Ν. 4555/2018. 
 5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 26 του Ν.4585/2018 και είναι σε ισχύ από 24/12/2018.  
7) Την αναγκαιότητα για την προµήθεια φρέσκου γάλακτος   για τις ανάγκες του 
δικαιουµένου προσωπικού του  ∆ΟΠΑΡ για το έτος 2021 .  
8) Το µε αριθµό πρωτ.  348/02-02-2021 τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ιατάκτη περί 
αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  
9) Το ότι η συγκεκριµένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα σε βάρος των Κ.Α. 10-6063   του 
Προϋπολογισµού  οικ έτους 2021  και καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων µε α/α 2. 
10)Την απόφαση 770/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου και την 
υπ΄αρ 207/2019 απόφαση ∆Σ του ∆ΟΠΑΡ που Ορίζεται Πρόεδρος ο κος Coliadis Alexandre-
Basile . 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Α. Την ∆ιενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  Προµήθεια µέσων 
ατοµικής προστασίας ¨λοιπές παροχές σε είδος¨ για τις ανάγκες του ∆.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 
2021. Η ανάθεση της προµήθειας  θα γίνει µε απευθείας ανάθεση του Προέδρου  σύµφωνα 
µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 , µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή εφόσον 
έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 3288,02 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α   ΚΑ 10-6063 cpv: 18100000-0 
 Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούµενων προµηθειών   οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας . 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν προσφορά για τo σύνολο των  αναγραφόµενων  

προµηθειών .Οι προσφορές θα κατατίθενται  στο πρωτόκολλο του ∆ΟΠΑΡ ,Υπόψη κας 

Τσαµπίκας Τσούνου ή Γιακουµάκη Μαρίας  ∆ιαγοριδών 3 Ρόδος 85100 , µέχρι και την 
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Τετάρτη   10 Φεβρουαρίου   2021 και καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς 

ώρα 12:00 µ.µ.  

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από τον τρέχον 

προϋπολογισµό του Οργανισµού  σε βάρος του Κ.Α. 10-6063 . 

Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, 

µετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου.  

 Αναφέρονται η συγγραφή υποχρεώσεων, οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του αντικειµένου της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας. 

 Επίσης παρατίθεται έντυπο συµπλήρωσης οικονοµικής προσφοράς. 

 

                                                          O Πρόεδρος 

   

 

                                               COLIADIS ALEXANDRE BASILE    

 
     ΤΙΤΛΟΣ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ  

                                             ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

                                             ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ¨  Κ.Α:10-6063 

                                   CPV: 15511000-3 
 

 

      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προµήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του 
δικαιούµενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η ανάθεση για την εκτέλεση της προµήθειας θα είναι 
σύµφωνες µε τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς και η 
µεταφορά των ειδών στους χώρους και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην 
Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν συνεννόησης µε τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα 
κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών. Ειδικότερα το 
γάλα θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης, µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα, τα οποία θα διαθέτουν 
καταγραφικά θερµόµετρα. 

Τα είδη µε τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή 
της παρούσας µελέτης. 

Οι ποσότητες του γάλακτος είναι ενδεικτικές και µπορεί να υπάρξει αυξοµείωση είτε λόγω σύνταξης 
υπαλλήλων, είτε λόγω λήξη της σύµβασης υπαλλήλων ορισµένου χρόνου κλπ. µε συνέπεια να µην είναι 
υποχρεωτική η παράδοση όλων των ποσοτήτων. Για την όσο το δυνατό ακριβέστερο αριθµό υπαλλήλων θα 
υπάρχει ενηµέρωση από την Δ/νση προσωπικού σε εβδοµαδιαία βάση. 

Επίσης  οι ποσότητες µπορεί να µειωθούν ανάλογα µε την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης διότι, 
βάση πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,δεν µπορεί να δοθούν ποσότητες προγενέστερες της σύµβασης . 

Η παρούσα προµήθεια αφορά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-
2020. Σε περίπτωση που οι ποσότητες ή ο προϋπολογισµός τελειώσουν νωρίτερα η σύµβαση λύνεται 
αυτοµάτως. 

Η αρµόδια υπηρεσία του Δ.ΟΠ.Α.Ρ έχει το δικαίωµα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγµα του 
προσφερόµενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συµµόρφωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του προϊόντος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, 
δίνει τη δυνατότητα στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής να µην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της 
ενέργειες. 

Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έχουν ληφθεί από το εµπόριο. 
Η  εκτέλεση της µελέτης –έργου θα γίνει µε την διενέργεια  Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος  µε απευθείας ανάθεση για την προµήθεια γάλατος ¨λοιπές παροχές σε 
είδος¨µε κωδικό 10-6063  και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή εφόσον έχει 
κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισµού   9.148,48   ευρώ µαζί µε το 
Φ.Π.Α 13% CPV 15511000-3. 

          Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 
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  Θεώρηση 
Ρόδος, 2/2/2021  Ρόδος,2/2/2021 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
 
 
 
 

 ΗΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια φρέσκου γάλακτος (CPV15511000-3) για 

την κάλυψη των αναγκών του δικαιούµενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ 
Οι τιµές έχουν προκύψει από έρευνα που έχει γίνει στην αγορά . 

        Τα είδη και οι ποσότητες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

µέτρησης 

Ποσότητα 

Άτοµα Ηµέρες Μήνες Σύνολο 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για ΙΔΑΧ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 

Τεµάχια 

22 22 11 5.324,00 

5.324,00 

2  

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για  ΙΔΑΧ και 

Μόνιµο Προσωπικό  
 

Τεµάχια 

6 22 11 1.452,00 

1.452,00 

3 

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για  ΙΔΟΧ  

 

Τεµάχια 

   
  

3 22 4 264 

264 

 

Συνολική  Ποσότητα  7.040,00 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 1,15 ΕΥΡΩ =8.096,00 ευρώ  



ΑΔΑ: 6ΙΧΚΟΚ7Β-ΞΕ2



 
 

                                                 ΦΠΑ *13%=1.052,48 ΕΥΡΩ  

                                     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 9.148,48 ΕΥΡΏ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Το υπό προµήθεια γάλα θα πρέπει να είναι φρέσκο γάλα αγελάδας, πλήρες (λιπαρά κατ’ ελάχιστον 

3,5%) ή ηµιαποβουτυρωµένο (λιπαρά 1,5%), παστεριωµένο και οµογενοποιηµένο, σε συσκευασία 
εµφιάλωσης ενός (1) λίτρου µε βιδωτό καπάκι ασφαλείας, οποιασδήποτε αναγνωρισµένης µάρκας, που 
διατίθεται στο Λιανικό Εµπόριο. 

Το γάλα θα έχει υποστεί το πολύ δύο παστεριώσεις. 

Οι προδιαγραφές του θα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της ΥΑ 1100/87 (ΦΕΚ 
788Β/31.12.1987) «Κωδικοποίηση και µεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
µε σύστηµα κινητών φύλλων», όπως αυτή ισχύει σήµερα ενηµερωµένη µε τις τελευταίες αποφάσεις του 
Α.Χ.Σ., καθώς και µε τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ, 94/71/ΕΚ και το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45Α/27.2.1995) 
«Συµµόρφωση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου περί των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εµπορία γάλακτος και 
προϊόντων µε βάση το γάλα.». 

Το γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του 
(ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, µεταλλικά στοιχεία, βιταµίνες, κ.λπ.), τα οποία θα αναγράφονται στην 
τυπωµένη ετικέτα αυτού. Επίσης το γάλα δεν θα περιέχει γενετικά τροποποιηµένο υλικό, οι πρώτες και 
οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν θα περιέχουν γενετικά τροποποιηµένο υλικό και για την 
παραγωγή του δεν χρησιµοποιούνται γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί (GMOs). 

Το γάλα θα πρέπει να µην έχει ξένες ύλες και προσµίξεις και να είναι παραγωγής της ίδιας 
ηµέρας µε την ηµέρα παράδοσης ή το πολύ της προηγούµενης από αυτήν. 

Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας, η ηµεροµηνία 
παστερίωσης-ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα που αφορούν στον τρόπο 
συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα). 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το γάλα θα πρέπει να ικανοποιεί, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω 
αναφερόµενες Προδιαγραφές: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Φρέσκο γάλα αγελάδας πλήρες 
παστεριωµένο 
οµογενοποιηµένο 

Φρέσκο γάλα αγελάδας 
ελαφρύ παστεριωµένο 
οµογενοποιηµένο 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΙΠΑΡΑ 3,50% 1,50% 

pH > 6,6 - 6,87 > 6,6 - 6,87 

Δοκιµασία Φωσφατάσης - (αρνητικό) - (αρνητικό) 

Δοκιµασία Υπεροξειδάσης + (θετικό) + (θετικό) 

Ειδικό βάρος (στους 15°C) 1,028g/I 1,032g/l 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κολοβακτηρίδια (ανά ml) n=5, c=1, m=0, M=5 n=5, c=1, m=0, M=5 

Παθογόνα µικρόβια 
Απουσία σε 25g, n=5, c=0, 
m=0, M=0 

Απουσία σε 25g, n=5, c=0, 
m=0, M=0 

Περιεκτικότητα σε µικρόβια στους 
21°C (µετά από επώαση 5 ηµερών 
στους 6°C) ανά ml 

n=5, c=1, m=5 x 104, 
Μ=5 x 105 

n=5, c=1, m=5 x 104, 
Μ=5 x 105 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά 100g προϊόντος 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ≥ 63Κcal (263,77KJ) ≥ 45Κcal (188,41KJ) 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ≥ 3g ≥ 3g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ≥ 4,7g ≥ 4,7g 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ≥ 120mg ≥ 120mg 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ≥ 90mg ≥ 90mg 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ A, B1 ,B2 ,B6 ,B12 ,C ,D, E A, B1 ,B2 ,B6 ,B12 ,C ,D, E 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Αεροστεγής συσκευασία γυάλινη, PVC ή χάρτινη ειδική για τρόφιµα, χωρητικότητας 1 λίτρου, µε βιδωτό 
καπάκι ασφαλείας 
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ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Από ηµεροµηνία παραγωγής + 4 ηµέρες + 4 ηµέρες 

Συνθήκες Συντήρησης 1 - 6°C 1 - 6°C 

 
όπου: n, ο αριθµός µονάδων δειγµατοληψίας που αποτελούν το δείγµα. 

m, η τιµή κατωφλίου του αριθµού των βακτηρίων. Το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό αν σε 
καµιά µονάδα δειγµατοληψίας ο αριθµός των βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m. 
Μ, η οριακή τιµή του αριθµού των βακτηρίων. Το αποτέλεσµα θεωρείται ως µη ικανοποιητικό αν 
σε µία ή περισσότερες µονάδες δειγµατοληψίας ο αριθµός των βακτηρίων είναι τουλάχιστον ίσος 
προς Μ. 
c, ο αριθµός µονάδων δειγµατοληψίας, των οποίων ο αριθµός των βακτηρίων µπορεί να 
κυµαίνεται µεταξύ m και Μ. Το δείγµα θεωρείται ακόµα αποδεκτό αν στις άλλες µονάδες 
δειγµατοληψίας ο αριθµός βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m. 
 
Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε 

κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας 
αυτού. 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους 
(π.χ. συσκευασία, βάρος συσκευασµένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχηµικά 
και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει αδαπάνως στο χώρο που θα του υποδείξει ο 
Δ.Ο.Π.Α.Ρ, ειδικά ψυγεία τα οποία θα διατηρούν το γάλα σε θερµοκρασία 4-6°C. Στα ψυγεία αυτά κάθε 
πρωί θα τοποθετούνται από το προσωπικό του αναδόχου οι ηµερήσιες ποσότητες γάλακτος, που θα 
διανέµονται στο δικαιούµενο προσωπικό του Οργανισµό . Το προσωπικό αυτό ανέρχεται στα 22  άτοµα 
της Φιλαρµονικής  και 6 Τακτικοί υπάλληλοι µε την ειδικότητα Υ.Ε Εργατών ,Υ.Ε Εργατών Καθαριότητας 
,ΔΕ οδηγών ,ΔΕ Συντηρητών,ΔΕ Δενδροκόµων  κ.α)και 3 υπάλληλοι ΙΔΟΧ ,ΥΕ ΕΡΓΑΤΏΝ 
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ Κ ΥΕ Εργατών .  Η διανοµή θα γίνεται από υπαλλήλους του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Η συντήρηση 
των ειδικών ψυγείων και η διατήρησή τους σε καλή λειτουργική κατάσταση είναι αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου. Σε περίπτωση που κάποιο ψυγείο υποστεί βλάβη µε συνέπεια τη δυσλειτουργία ή τη 
διακοπή λειτουργίας αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται αδαπάνως αφενός να το αντικαταστήσει άµεσα και 
αφετέρου να αντικαταστήσει την ποσότητα των αποθηκευµένων σε αυτό ειδών εντός µίας (1) ηµέρας. 
Τα ειδικά ψυγεία θα απεγκατασταθούν από τον ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης. 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού ως µέρος της τεχνικής 
προσφοράς τους τα ακόλουθα: 

i. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναγράφεται ρητώς αφενός ότι οι 
προδιαγραφές του προσφερόµενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ) καλύπτουν τις απαιτήσεις των 
τευχών του διαγωνισµού και αφετέρου ότι το προσφερόµενο γάλα έχει υποστεί το πολύ δύο 
παστεριώσεις, δεν περιέχει γενετικά τροποποιηµένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες 
παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιηµένο υλικό και για την παραγωγή του δεν 
χρησιµοποιήθηκαν γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί (GMOs). 

ii. Πίνακες µε τα χαρακτηριστικά του προσφερόµενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ), στους οποίους 
θα αναγράφονται οι τιµές και τα όρια σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, και οι οποίοι θα 
καταδεικνύουν τη συµφωνία µεταξύ των χαρακτηριστικών του προσφερόµενου γάλακτος και των 
προδιαγραφόµενων στα ως άνω. 

iii. Δείγµα του προσφερόµενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ), το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση 
από αναγνωρισµένο εργαστήριο. Δείγµα της ετικέτας του προσφερόµενου γάλακτος. 

iv. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO. 
v. Πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήµατος ανάλυσης κινδύνων 

κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 
διακίνησης του προϊόντος. 
vi. ΓΕΝΙΚΑ 

vii. Η προµήθεια των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ και καµία 
υποχρέωση δεν θα έχει ο Οργανισµός  έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν 
προµηθευτεί τις ποσότητες που αναφέρονται στη µελέτη. 

viii. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ηµερησίως κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ανάλογα µε 
τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης µε τον αρµόδιο υπάλληλο. 
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Ρόδος,    2/2  /2021  

     Η Συντάξας 
 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να 
καταθέσει οικονοµική προσφορά για το σύνολο των προµηθειών  και να τη 
συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση 
των όρων της µελέτης . 
Η αξιολόγηση της προσφοράς /ών θα γίνει σύµφωνα µε την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή µε 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος .   

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
ανάδοχος είναι τα εξής: Α.Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου  

Β. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η 
προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Γ. Φορολογική ενηµερότητα 

∆. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

                                 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

µέτρησης 

Ποσότητα 

Άτοµα Ηµέρες Μήνες Σύνολο 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για ΙΔΑΧ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  
 
 

Τεµάχια 

22 22 11 5.324,00 

5.324,00 
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2  

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για  ΙΔΑΧ και 

Μόνιµο Προσωπικό  
 

Τεµάχια 

6 22 11 1.452,00 

1.452,00 

3 

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για  ΙΔΟΧ  

 

Τεµάχια 

   
  

3 22 4 264 

264 

 

Συνολική  Ποσότητα  7.040,00 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 1,15 ΕΥΡΩ =8.096,00 ευρώ  

                                                 ΦΠΑ *13%=1.052,48 ΕΥΡΩ  

                                     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 9.148,48 ΕΥΡΏ  
 

 

Η παρούσα προµήθεια αφορά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της 
σύβασης και έως 31-12-2021. Σε περίπτωση που οι ποσότητες ή ο 
προϋπολογισµός τελειώσουν  νωρίτερα  η σύβαση λύνεται αυτοµάτως. 

 

Η αρµόδια υπηρεσία του ∆.ΟΠ.Α.Ρ έχει το δικαίωµα να ελέγξει, εάν 
κρίνει απαραίτητο, δείγµα του προσφερόµενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά 
του χαρακτηριστικά. Μη συµµόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής να µην 
παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες. 

 

Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έχουν ληφθεί 
από το εµπόριο.  

 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 
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3. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής  
 

¨Προµήθεια  φρέσκου γάλατος για την κάλυψη των αναγκών του 
δικαιούµενου προσωπικού που εργάζεται στο ∆.Ο.Π.Α.Ρ  ¨λοιπές παροχές 
σε είδος  µε Κ.Α  10-6063  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του 
∆.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2021  

 
Άρθρο 2  
 
Ισχύουσες διατάξεις.  
 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.4412/16 και Ν.4555/18.  

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10/6063 µε τίτλο « 
λοιπές παροχές σε είδος  »  του προϋπολογισµού 2021 του ∆.Ο.Π.Α.Ρ 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 9148,48.cpv15511000-3. 
 
Άρθρο 3  
 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  
 

Η εκτέλεση της προµήθειας   αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του προέδρου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/16, Ν.4555/18 και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή τιµή εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τις ανάγκες του ∆.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2021.  
 
Άρθρο 4  
Οι συµµετέχοντες υποψήφιοι θα πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο της προµήθειας.   
 
Άρθρο 5  
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
 

Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα 
δηλώνουν ότι:  
α) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης.  
β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών . 
 Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της προµήθειας και να συµφωνούν µε αυτούς.  
Ηµεροµηνία καταβολής προσφορών  έως και  την  Τετάρτη   10/02/2021  
και ώρα 12:00 µµ. στα γραφεία του ∆.Ο.Π.Α.Ρ .  
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Άρθρο 6  
 

Η  µεταφορά και παράδοση των προϊόντων θα γίνεται µε έξοδα του 
προµηθευτή, η οποία θα γίνεται τµηµατικά στην υπηρεσία κατόπιν 
συνεννόησης . 

  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο διάστηµα των τριών ηµερών   από την 
εκάστοτε παραγγελία των ειδών που θα γίνεται από το Γραφείο 
Προµηθειών µε έγγραφη παραγγελία (διατακτική). Τα προϊόντα θα 
παραγγέλνονται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο 
προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης 
παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούµενος τυχόν δυσχέρεια 
εξευρέσεως στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά 
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά 
του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προµήθεια µέσα στα 
χρονικά όρια της σύµβασης. Η παράδοση των εµπορευµάτων θα γίνεται 
στις Υπηρεσίες του ∆.Ο.Π.Α.Ρ  µε έξοδα του προµηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το ∆.Ο.Π.Α.Ρ, 
εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν ‘ιδιότητες’ και οι τυχόν 
φθορές, ζηµιές, κτλ εξ αιτίας ελαττωµατικής κατασκευής ή κακής ποιότητας 
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη 
κατά την µεταφορά τους στην αποθήκη του ∆.Ο.Π.Α.Ρ. Γι’ αυτό, αν ο 
προµηθευτής δεν προβεί µέσα σε µία  (1) ηµερολογιακή  ηµέρα, αφότου 
ειδοποιηθεί από το ∆.Ο.Π.Α.Ρ για την  αντικατάσταση των ειδών που 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε φύσεως ελάττωµα, ο ∆.Ο.Π.Α.Ρ θα δικαιούται, 
κατά απόλυτη κρίση του, να προβεί στην απόρριψη των υπό προµήθεια 
ειδών. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
Ο προµηθευτής εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνηµένης 
τιµής µέχρι το τέλος της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
Αν ο προµηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο 
∆.Ο.Π.Α.Ρ έστω και ενός υλικού  πέρα από το συµφωνούµενο από το 
άρθρο 2 χρόνο, τότε ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, εξ αιτίας της 
καθυστέρησης αυτής και µόνο, να καταβάλλει στο ∆.Ο.Π.Α.Ρ σαν ποινική 
ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Η δαπάνη της προµήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση 
που περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έτους 2021 και στον κωδικό 
10-6063. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Ο προµηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 
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Άρθρο 13 

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
  
Αρθρο 14 

Ενστάσεις: 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
Οικονοµικής Επιτροπής του Οργανισµού . Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 
 
Τυχόν διαφορές µεταξύ ∆.Ο.Π.Α.Ρ και προµηθευτή, επιλύονται σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα Του Νόµου 4412/2016 . 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆.Ο.Π.Α 
Ρόδου, ∆ιαγοριδών 3 και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ροδίων , 
85100 µας από σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί 

στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
                                                                Ο συντάξας          
 

                                                                                                                            
 
                                                            Παπανικολάου Ζαχαρούλα   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

µέτρησης 

Ποσότητα 

Άτοµα Ηµέρες Μήνες Σύνολο 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για Ι∆ΑΧ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 

Τεµάχια 

22 22 11 5.324,00 

5.324,00 

2  

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για  Ι∆ΑΧ και 

Μόνιµο Προσωπικό  
 

Τεµάχια 

6 22 11 1.452,00 

1.452,00 

3 

Φρέσκο γάλα παστεριωµένο, 
οµογενοποιηµένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για  Ι∆ΟΧ  

 

Τεµάχια 

   
  

3 22 4 264 

264 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

7040  

 

 

Φ.Π.Α 13% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
 

……………………………………………………. 

 

………….…………………………………… 

 

 

……………………………………………….. 

 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ    
 
 

  ……………………….                               ..…………………….. 
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