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Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 25 IANOYAΡΙΟΥ  2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας 
e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 3ηΠρ./3ηΣυν./1563/21-1-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου . 
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο, (Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος  
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος,  7)Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 8)Τσομπάνογλου Φώτιο, 
τακτικό μέλος, 9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  
ο οποίος αναπληρώθηκε από τον κ. Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 16ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Κανλής Χρήστος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος εισάγει το 8ο θέμα της  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, που αφορά: Έγκριση του από 17-1-

2022 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης, της μελέτης με αριθ.πρωτ.1070/17-1-
2022, για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος των δικαιούχων εργαζομένων 
του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το χρονικό διάστημα δυο μηνών από την υπογραφή του 
συμφωνητικού η την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από τον Διαγωνισμό που 
προκηρύχθηκε με την με αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 Διακήρυξη, με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος (άρθρου 32 του Ν.4412/2016) και καθορισμός όρων, της διαδικασίας, 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.536,52 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 1092/17-1-2022 εισήγηση από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης 

Υλικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

  τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018  

  το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 

του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 

όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από 

μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]» 

  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τα άρθρα 32 και 32Α  

  Την με αριθ.πρωτ.1070/17-1-2022 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & διαχείρισης 

Υλικού και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου 

γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 Την αριθ. 53361/02-10-2006 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1503/τ.Β΄/11-10-2006) «Παροχή μέσων  
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ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αριθ. Τ.Τ. 36586/10-07-2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

1323/τ.Β΄/30-07-2007) και την αριθ. 31119/19-05-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 990/τ.Β΄/28-05-

2008) καθώς και την αριθ. 4726/2019 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/08-06-2019) και θα 

εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α΄ 

114/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 

87/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», του ν. 4270/2014 ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 περί 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 80/2016 ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Τις διατάξεις της αριθ. 57654/22-05-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017).  

 Το ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (…)». 

 Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  – 

(…)» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-07-2018) και ιδίως τα άρθρα 203 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1 του  άρθρου 14 του ν. 4625/2019 (Φ.Ε.Κ. 139/τ.Α’/31-08-2019)] 204, 205 & 

206, σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ. 39788/31-07-2018 σχετική εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Τις διατάξεις του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων 

με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α’/13-09-2017) και ιδίως το άρθρο 39, 

αναφορικά  με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες συμβάσεις και 

χρηματοδοτήσεις, λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

  Τις διατάξεις του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999) και ιδίως τα άρθρα 7, 13, 14 & 15. 

  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους αρμόδιους 

Διατάκτες.  

  Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/τ.Α’/25-01-2013), με το 

οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 

240/τ.Α’/12-12-2012, όπου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: « (…) η διαδικασία ανάδειξης 

προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες: α) τροφίμων, β) λοιπών αναλωσίμων ειδών 

παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) 

φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των 

Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τους 

οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 

  Την αριθ. οικ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων 

των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ 
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βαθμού». 

 Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 

με διαπραγμάτευση. 

 Την κατεπείγουσα ανάγκη που υπάρχει στο Δήμο μας για την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τον οποίο στους 

παρακάτω Κωδικούς προϋπολογισμού (Κ.Α.): 10.6063.0002, 15.6063.0002, 20.6063.0002, 

30.6063.0002, 35.6063.0002, 40.6063.0001,  50.6063.0002 με τίτλο: «Γάλα 

εργαζομένων», έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης 

αυτής. 

 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

να  λάβει  σχετική  Απόφαση: 

 

1. Εγκρίνει το από 17-1-2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης, που είναι 

υπεύθυνη για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος των δικαιούχων εργαζομένων στις 

υπηρεσίες του Δήμου Νέας Ιωνίας 

  

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ.πρωτ.1070/17-1-2022 μελέτη του 

Τμήματος Προμηθειών & διαχείρισης Υλικού και τις τεχνικές προδιαγραφές για την 

προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του 

Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 

3. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος 

για  τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 

την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 

με διαπραγμάτευση, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.  

 

4. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 

φρέσκου  παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων 

υπαλλήλων που εργάζονται στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για το χρονικό διάστημα, από την 

υπογραφή της σύμβασης και για δυο μήνες η την υπογραφή της σύμβασης που θα 

προκύψει από τον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 

Διακήρυξη, ως εξής:  

                                                                 

Άρθρο 1 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη 

των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων που εργάζονται στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για το 

χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο μήνες η την υπογραφή 
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της σύμβασης που θα προκύψει από τον Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την 

αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 Διακήρυξη. 

 

  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV: 15511100-4 «Παστεριωμένο γάλα» 

 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη -Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Η εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.404,00 ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού ύψους 18.536,52 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) 

εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους [2022] του Δήμου Νέας 

Ιωνίας συγκεκριμένα ως εξής: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α 

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
10.6063.0002 

120,00 15,60 135,60 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
15.6063.0002 

2.680,00 348,40 3.028,40 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
20.6063.0002 

8.862,00 1.152,06 10.014,06 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
30.6063.0002 

1.000,00 130,00 1.130,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
35.6063.0002 

2.990,00 388,70 3.378,70 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
50.6063.0002 

672,00 87,36 759,36 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΟΜΗΣΗΣ  
40.6063.0001 

80,00 10,40 90,40 

   ΣΥΝΟΛΟ 16.404,00 2.132,52 18.536,52 

 

Άρθρο 3 

  Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) (…)» (Φ.Ε.Κ. 

52/τ.Α’/01-04-2019) και ιδίως την παράγραφο 48 του άρθρου 43. 

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ. 4 του άρθρου 209, όπως 
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αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α’/23-

02-2007). 

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), του ν. 4724/2020 (Φ.Ε.Κ. 

184/τ.Α’/23-09-2020), του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α’/28-06-2014) 

και των λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτές ισχύουν 

σήμερα. 

6. Τις διατάξεις της αριθ. 57654/22-05-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017).  

7. Το ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(…)». 

8. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»]  – (…)» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-07-2018) και ιδίως τα άρθρα 203 [όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του  άρθρου 14 του ν. 4625/2019 (Φ.Ε.Κ. 139/τ.Α’/31-

08-2019)] 204, 205 & 206, σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ. 39788/31-07-2018 

σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Τις διατάξεις του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα 

ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α’/13-09-2017) και ιδίως το 

άρθρο 39, αναφορικά  με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες 

συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

10.  Τις διατάξεις του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999) και ιδίως τα άρθρα 7, 13, 14 & 15. 

11.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους αρμόδιους 

Διατάκτες.  

12.  Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/τ.Α’/25-01-2013), με το 

οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο 

Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α’/12-12-2012, όπου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: « (…) η διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες: α) τροφίμων, β) λοιπών 

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ) 

πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων 

πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη 

που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 

13.  Την αριθ. οικ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και 

όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού». 

14. Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο 

μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

15. Την κατεπείγουσα ανάγκη που υπάρχει στο Δήμο μας για την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων. 

16. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τον οποίο 

στους παρακάτω Κωδικούς προϋπολογισμού (Κ.Α.): 10.6063.0002, 15.6063.0002, 

20.6063.0002, 30.6063.0002, 35.6063.0002, 40.6063.0001,  50.6063.0002 με τίτλο: 
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«Γάλα εργαζομένων», έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση για την αντιμετώπιση της 

δαπάνης αυτής. 

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία Ανάθεσης - Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η ανάθεση της σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά 

την οποία η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 

με διαπραγμάτευση. 

 

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά η οποία δεν 

θα υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη 

Προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Άρθρο 5 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και τρόπος κατάθεσης 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……………………..  και 

ώρα 15.00 μ.μ. 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα στην έδρα του Δήμου 

Νέας Ιωνίας, που βρίσκεται επί της οδού οδός Αντλιοστασίου & Αγ. Γεωργίου 40, Τ.Κ. 

14234 και συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβουν τον σχετικό αριθμό. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, 

με φυσική παρουσία, δια εκπροσώπου κτλ.). 

i. Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου ταχυδρομικώς, ο οικονομικός 

φορέας, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, αποστέλλει το αργότερο έως την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 

σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες 

ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή 

περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση του 

φακέλου που περιλαμβάνει και την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής του στον 

παρόντα διαγωνισμό. 

Άρθρο 6 

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για την παρούσα διαδικασία στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40, 14234, Νέα Ιωνία, τηλ. επικοινωνίας: 213. 

2000456, 459 και e-mail: ntzes@neaionia.gr, l.polyzos@neaionia.gr, από τους αρμόδιους 

υπαλλήλους του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της 

Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 7 

                                                                             Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
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αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 

από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα 

με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 8 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

 

 

 

Άρθρο 9 

Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

 

9.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

 

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις Νομικών Προσώπων (Ν.Π.), η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε [5] έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

9.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο [2] ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις [3] πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις [3] διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο [2] πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο [2] διενεργηθέντες 

ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

9.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
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ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία [3] έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος (παράγραφος 10 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε 

με το άρθρο 107 της περ. 9 του ν. 4497/2017). 

Άρθρο 10 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 

άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
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δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα.  

Ειδικά, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Παράρτημα ΧΙ 

του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016).  

Άρθρο 11 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς   απαιτείται: 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό) 

για τη μεταφορά των ειδών. Επίσης να διαθέτουν (4) ψυγεία συντήρησης των προϊόντων, 

που θα τοποθετήσει ο ίδιος στους χώρους εργασίας του Δήμου, μετά από υπόδειξη της 

υπηρεσίας εφόσον οριστεί Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 12 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν και συμμορφώνονται με τα κατωτέρω πρότυπα: 

Όσον αφορά τα φρέσκο γάλα των δικαιούχων υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου: 

πιστοποιητικό ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο 

δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 

προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 

 

Άρθρο 13 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 

παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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)  

 

Άρθρο 14 

Αποδεικτικά μέσα προσωρινού αναδόχου 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ή  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.  

  

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

   

β. Φορολογική ενημερότητα  
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γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης 

του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 

74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της  πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)  

 

 

Άρθρο 15 

Χρόνος ισχύος Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στη διαδικασία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.  Η ισχύς της 

Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από 

τη λήξη της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 16 

Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Νέας Ιωνίας, ορίζεται από την υπογραφή  της σύμβασης και για 

χρονικό διάστημα δύο (2)  μηνών του έτους 2022 η την υπογραφή της σύμβασης που θα 

προέλθει από τον Διεθνή Διαγωνισμό τροφίμων που προκηρύχθηκε με την 

αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 Διακήρυξη, οπότε και θα λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για 

τα συμβαλλόμενα μέρη.   

 

Άρθρο 17 

Τροποποίηση Συμφωνητικού Κατά τη Διάρκειά ισχύος του   

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του ν. 4412/2016.  

Δυνατότητα μεταβολής [τροποποίηση] της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που διοικεί και παρακολουθεί την εκτέλεση 

της Σύμβασης ή άλλως της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται με σχετική απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής.   

 

 

Άρθρο 18  

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

 

 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας  διατηρεί το δικαίωμα, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων που 

ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 

της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, γεγονός που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

Άρθρο 19  

Τρόπος Παράδοσης Ειδών 

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί καθημερινές παραδόσεις (πλην Κυριακών και αργιών) 

από τις 06:00 έως τις 08:00 π.μ. στους σύμφωνα με το άρθρο 7 υποδειχθέντες χώρους 

εργασίας με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου με δικά του μεταφορικά μέσα (ψυγεία), 

τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. Το παστεριωμένο γάλα θα παραδίδεται σε 

συσκευασίες του ενός (1) λίτρου. 

Οι παραδοτέες ποσότητες του παστεριωμένου γάλακτος  αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό.  Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται για τις καθημερινές παραδόσεις ανάλογα 

με τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων (ποσότητες ανά κατηγορία περιεκτικότητας 

λιπαρών 3,5% ή 1,5%). 

Η ημερομηνία παράδοσης του είδους θα είναι το αργότερο την επομένη της 

αναγραφόμενης ημερομηνίας παραγωγής για το παστεριωμένο γάλα. Σε περίπτωση 

υπέρβασης, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν 

4412/2016. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά 

και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

σύμβαση και στα άρθρα του ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016. 

Εάν κατά την παραλαβή τους τα παραδοτέα είδη  δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 

σύμβασης, ως προς την ποιότητα του προϊόντος ή τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης 

καθώς και στην περίπτωση που δεν πληροί τις σχετικές προδιαγραφές όπως 

καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου ΣΤ.8 του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/07-04-2014) ως «παστεριωμένο 

γάλα», ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο είδος, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του ν. 4412/2016 

ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016, με νέο που να πληροί τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει δείγματα  σε τακτά χρονικά διαστήματα στο 

Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα του αναδόχου για τον ποιοτικό έλεγχο.    

 

Άρθρο 20  

Τόπος Παράδοσης Ειδών 

1. Ο ανάδοχος  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει το φρέσκο παστεριωμένο γάλα 

σύμφωνα με την αριθ. 53361/02-10-2006 κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 

1503/τ.Β΄/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

ΤΤ/36586/07 (Φ.Ε.Κ. 1323/τ.Β΄/30-07-2007) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και με την 3119/08 (Φ.Ε.Κ. 

990/τ.Β΄/28-05-2008), στους κατωτέρω χώρους  εργασίας: 
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Α) Εξωτερικά Συνεργεία/Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου [για τους 

εργαζόμενους στα τμήματα: α) Τμήμα Αποκομιδής & Ανακυκλώσιμων Υλικών και β) 

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων] στην οδό Ολυμπίας και 

Ομορφοκκλησιάς (Φυλάκιο) από  Δευτέρα  έως  Σάββατο και ώρα παράδοσης: 6.00 

– 7.00 πμ 

Β) Εξωτερικά Συνεργεία Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου [για τους 

εργαζόμενους στα τμήματα: α)Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου και β)Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας] στην οδό Ολυμπίας και Ομορφοκκλησιάς 

(Φυλάκιο) από  Δευτέρα  έως  Σάββατο και ώρα παράδοσης: 6.00 – 7.00 πμ 

Γ) Εξωτερικά Συνεργεία/Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου [για τους 

εργαζόμενους α)στο Τμήμα Συντηρήσεων και β)στη Διεύθυνση Υπηρεσιών 

Δόμησης] στην οδό Ολυμπίας και Ομορφοκκλησιάς (Φυλάκιο) από  Δευτέρα  έως  

Σάββατο και ώρα παράδοσης: 6.00 – 7.00 πμ 

Δ) Δημαρχείο Νέας Ιωνίας  [για τους εργαζόμενους α) της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και β) της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Μέριμνας] στην οδό Αγ. Γεωργίου 

40 και Αντλιοστασίου από Δευτέρα  έως  Παρασκευή και ώρα παράδοσης: 7.00 – 

8.00 πμ 

Για κάθε έναν από τους τρεις (3) παραπάνω χώρους παράδοσης των φιαλών του 

γάλακτος στα Εξωτερικά συνεργεία (Α,Β,Γ), θα εκδίδεται καθημερινά ένα (1) δελτίο 

αποστολής ξεχωριστά. Ενώ για τις φιάλες που θα παραδίδονται στο κτίριο του 

Δημαρχείου (Δ χώρος παράδοσης)  θα εκδίδονται καθημερινά δύο (2) δελτία 

αποστολής, ένα για τους δικαιούχους εργαζόμενους της κάθε μιας από τις δύο 

προαναφερθείσες Διευθύνσεις. Στο τέλος του μήνα θα εκδίδονται τα αντίστοιχα 

τιμολόγια και θα αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. 

 

2.  Η αποθήκευση του παστεριωμένου γάλακτος θα γίνεται σε κατάλληλα και σύγχρονα 

ψυγεία που ο ανάδοχος θα τοποθετήσει υποχρεωτικά  σε όλους τους ανωτέρω 

χώρους εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας μελέτης. Θα έχει επίσης την 

ευθύνη της κάθε είδους επισκευής, συντήρησης ή/και  αντικατάστασης  των ψυγείων 

αυτών.  

 

Άρθρο 21 

Τρόπος πληρωμής 

Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται ως εξής: Στο τέλος κάθε μήνα θα τιμολογείται ανά 

υπηρεσία,  η συνολική ποσότητα του παστεριωμένου γάλακτος που παραδόθηκε. Στην 

συνέχεια εντός του επόμενου μηνός θα εκδίδονται  ισόποσα χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής συνοδευόμενα με όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  θα παραδίδονται προς 

εξόφληση. 

 

Άρθρο 22 

 Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής – Έκδοση Παραστατικών   

Το σύνολο της πληρωμής των ανάδοχων οικονομικών φορέων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το συμβατικό τίμημα. Η καταβολή της αξίας της εν λόγω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί 

με τον πιο κάτω τρόπο : 

 Στο τέλος κάθε μήνα θα τιμολογείται ανά υπηρεσία,  η συνολική ποσότητα του 

παστεριωμένου γάλακτος που παραδόθηκε 

Ειδικότερα, τα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρουν/αναγράφουν: 

 ένα προς ένα όλα τα είδη που παραδόθηκαν (λεπτομερή περιγραφή, σύμφωνα 

με τους Πίνακες που ακολουθούν), 

 τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών, 

 την οικεία Απόφαση Ανάθεσης σε εκτέλεση της οποίας και εκδίδονται,   

 τον αριθμό πρωτοκόλλου του συναφθέντος Συμφωνητικού, 

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει η έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

 

Άρθρο 23 
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Κρατήσεις – Τέλη – Φόροι 

Κρατήσεις, φόροι, τέλη και κάθε άλλη τυχόν κράτηση που βρίσκεται εν ισχύ κατά την 

ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, καθώς και αυτές που τυχόν ισχύσουν 

μεταγενέστερα και οι οποίες θα ορισθούν με σχετικό Νόμο, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και 

αποκλειστικά τους αναδόχους και δεν δύναται να προκύψει από πλευράς τους ουδεμία 

απαίτηση για αυτές. Περαιτέρω, κάθε ανάδοχος θα υποστεί την κατά νόμο προείσπραξη 

του φόρου εισοδήματος και δεν δύναται να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον 

απαίτηση ως αποζημίωση. 

 

Άρθρο 24 

 Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν. 3852/2010, του ν. 3463/2006, τυχόν 

παράλληλη σχετική νομοθεσία που είναι σε ισχύ σήμερα, καθώς και συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο 

εκάστοτε ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των  

 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης μιας διαφοράς µε 

αυτόν τον τρόπο, η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των 

Αθηνών.  

Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις  όπως αυτές καταγράφονται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Την υπ’ αριθμ. 1092/2022 εισήγηση, 
 Την με αρ. 1070/2022 μελέτη, 

 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 1092/2022 εισήγηση, 
 Το από 17/1/2022 πρακτικό. 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΝΝΕΑ (9) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 

1. Εγκρίνει το από 17-1-2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης, που είναι 
υπεύθυνη για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος των δικαιούχων εργαζομένων στις 
υπηρεσίες του Δήμου Νέας Ιωνίας 
  
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ.πρωτ.1070/17-1-2022 μελέτης του 
Τμήματος Προμηθειών & διαχείρισης Υλικού και τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του 
Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 
3. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για  
τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με  
την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο που 
είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
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προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.  
 
4. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 
φρέσκου  παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων 
υπαλλήλων που εργάζονται στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για το χρονικό διάστημα, από την 

υπογραφή της σύμβασης και για δυο μήνες η την υπογραφή της σύμβασης που θα 

προκύψει από τον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 

Διακήρυξη, ως εξής:  

                                                                 

Άρθρο 1 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη 

των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων που εργάζονται στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για το 

χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο μήνες η την υπογραφή 

της σύμβασης που θα προκύψει από τον Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την 

αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 Διακήρυξη. 

 

  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV: 15511100-4 «Παστεριωμένο γάλα» 

 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη -Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Η εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.404,00 ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού ύψους 18.536,52 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) 

εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους [2022] του Δήμου Νέας 

Ιωνίας συγκεκριμένα ως εξής: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α 

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
10.6063.0002 

120,00 15,60 135,60 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
15.6063.0002 

2.680,00 348,40 3.028,40 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
20.6063.0002 

8.862,00 1.152,06 10.014,06 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
30.6063.0002 

1.000,00 130,00 1.130,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
35.6063.0002 

2.990,00 388,70 3.378,70 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
50.6063.0002 

672,00 87,36 759,36 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΟΜΗΣΗΣ  
40.6063.0001 

80,00 10,40 90,40 

   ΣΥΝΟΛΟ 16.404,00 2.132,52 18.536,52 

 

Άρθρο 3 

  Ισχύουσες διατάξεις 
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Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

ιδίως: 

17. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

18. Τις διατάξεις του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) (…)» (Φ.Ε.Κ. 

52/τ.Α’/01-04-2019) και ιδίως την παράγραφο 48 του άρθρου 43. 

19. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

20. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ. 4 του άρθρου 209, όπως 

αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α’/23-

02-2007). 

21. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), του ν. 4724/2020 (Φ.Ε.Κ. 

184/τ.Α’/23-09-2020), του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α’/28-06-2014) 

και των λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτές ισχύουν 

σήμερα. 

22. Τις διατάξεις της αριθ. 57654/22-05-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017).  

23. Το ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(…)». 

24. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»]  – (…)» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-07-2018) και ιδίως τα άρθρα 203 [όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του  άρθρου 14 του ν. 4625/2019 (Φ.Ε.Κ. 139/τ.Α’/31-

08-2019)] 204, 205 & 206, σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ. 39788/31-07-2018 

σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

25. Τις διατάξεις του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα 

ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α’/13-09-2017) και ιδίως το 

άρθρο 39, αναφορικά  με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες 

συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

26.  Τις διατάξεις του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999) και ιδίως τα άρθρα 7, 13, 14 & 15. 

27.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους αρμόδιους 

Διατάκτες.  

28.  Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/τ.Α’/25-01-2013), με το 

οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο 

Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α’/12-12-2012, όπου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: « (…) η διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες: α) τροφίμων, β) λοιπών 

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ) 

πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων 

πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη 

που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 

29.  Την αριθ. οικ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και 
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όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού». 

30. Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο 

μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

31. Την κατεπείγουσα ανάγκη που υπάρχει στο Δήμο μας για την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων. 

32. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τον οποίο 

στους παρακάτω Κωδικούς προϋπολογισμού (Κ.Α.): 10.6063.0002, 15.6063.0002, 

20.6063.0002, 30.6063.0002, 35.6063.0002, 40.6063.0001,  50.6063.0002 με τίτλο: 

«Γάλα εργαζομένων», έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση για την αντιμετώπιση της 

δαπάνης αυτής. 

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία Ανάθεσης - Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η ανάθεση της σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά 

την οποία η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 

με διαπραγμάτευση. 

 

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά η οποία δεν 

θα υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη 

Προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Άρθρο 5 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και τρόπος κατάθεσης 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……………………..  και 

ώρα 15.00 μ.μ. 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα στην έδρα του Δήμου 

Νέας Ιωνίας, που βρίσκεται επί της οδού οδός Αντλιοστασίου & Αγ. Γεωργίου 40, Τ.Κ. 

14234 και συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβουν τον σχετικό αριθμό. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, 

με φυσική παρουσία, δια εκπροσώπου κτλ.). 

ii. Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου ταχυδρομικώς, ο οικονομικός 

φορέας, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, αποστέλλει το αργότερο έως την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 

σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες 

ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή 

περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση του 

φακέλου που περιλαμβάνει και την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής του στον 

παρόντα διαγωνισμό. 

Άρθρο 6 
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Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για την παρούσα διαδικασία στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40, 14234, Νέα Ιωνία, τηλ. επικοινωνίας: 213. 

2000456, 459 και e-mail: ntzes@neaionia.gr, l.polyzos@neaionia.gr, από τους αρμόδιους 

υπαλλήλους του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της 

Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 7 

                                                                             Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 

από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα 

με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 8 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

 

 

 

Άρθρο 9 

Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

 

9.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
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την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

 

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

 

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις Νομικών Προσώπων (Ν.Π.), η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε [5] έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

9.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο [2] ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις [3] πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις [3] διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο [2] πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο [2] διενεργηθέντες 

ελέγχους.  

ΑΔΑ: ΨΨΤ4ΩΚΥ-803



Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

9.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία [3] έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος (παράγραφος 10 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε 

με το άρθρο 107 της περ. 9 του ν. 4497/2017). 

 

Άρθρο 10 
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Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 

άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα.  

Ειδικά, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Παράρτημα ΧΙ 

του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016).  

 

Άρθρο 11 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς   απαιτείται: 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό) 

για τη μεταφορά των ειδών. Επίσης να διαθέτουν (4) ψυγεία συντήρησης των προϊόντων, 

που θα τοποθετήσει ο ίδιος στους χώρους εργασίας του Δήμου, μετά από υπόδειξη της 

υπηρεσίας εφόσον οριστεί Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 12 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν και συμμορφώνονται με τα κατωτέρω πρότυπα: 

Όσον αφορά τα φρέσκο γάλα των δικαιούχων υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου: 

πιστοποιητικό ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο 

δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 

προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 

 

Άρθρο 13 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 

παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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)  

 

Άρθρο 14 

Αποδεικτικά μέσα προσωρινού αναδόχου 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:  
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ή  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.  

  

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

   

β. Φορολογική ενημερότητα  

  

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

  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης 

του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 

74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της  πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)  

 

Άρθρο 15 

Χρόνος ισχύος Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στη διαδικασία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.  Η ισχύς της 

Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από 

τη λήξη της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Άρθρο 16 

Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Νέας Ιωνίας, ορίζεται από την υπογραφή  της σύμβασης και για 

χρονικό διάστημα δύο (2)  μηνών του έτους 2022 η την υπογραφή της σύμβασης που θα 

προέλθει από τον Διεθνή Διαγωνισμό τροφίμων που προκηρύχθηκε με την 

αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 Διακήρυξη, οπότε και θα λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για 

τα συμβαλλόμενα μέρη.   

 

Άρθρο 17 

Τροποποίηση Συμφωνητικού Κατά τη Διάρκειά ισχύος του   

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του ν. 4412/2016.  

Δυνατότητα μεταβολής [τροποποίηση] της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που διοικεί και παρακολουθεί την εκτέλεση 
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της Σύμβασης ή άλλως της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται με σχετική απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής.   

 

Άρθρο 18  

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας  διατηρεί το δικαίωμα, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων που 

ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 

της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, γεγονός που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 19  

Τρόπος Παράδοσης Ειδών 

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί καθημερινές παραδόσεις (πλην Κυριακών και αργιών) 

από τις 06:00 έως τις 08:00 π.μ. στους σύμφωνα με το άρθρο 7 υποδειχθέντες χώρους 

εργασίας με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου με δικά του μεταφορικά μέσα (ψυγεία), 

τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. Το παστεριωμένο γάλα θα παραδίδεται σε 

συσκευασίες του ενός (1) λίτρου. 

Οι παραδοτέες ποσότητες του παστεριωμένου γάλακτος  αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό.  Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται για τις καθημερινές παραδόσεις ανάλογα 

με τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων (ποσότητες ανά κατηγορία περιεκτικότητας 

λιπαρών 3,5% ή 1,5%). 

Η ημερομηνία παράδοσης του είδους θα είναι το αργότερο την επομένη της 

αναγραφόμενης ημερομηνίας παραγωγής για το παστεριωμένο γάλα. Σε περίπτωση 

υπέρβασης, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν 

4412/2016. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά 

και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

σύμβαση και στα άρθρα του ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016. 

Εάν κατά την παραλαβή τους τα παραδοτέα είδη  δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 

σύμβασης, ως προς την ποιότητα του προϊόντος ή τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης 

καθώς και στην περίπτωση που δεν πληροί τις σχετικές προδιαγραφές όπως 

καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου ΣΤ.8 του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/07-04-2014) ως «παστεριωμένο 

γάλα», ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο είδος, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του ν. 4412/2016 

ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016, με νέο που να πληροί τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει δείγματα  σε τακτά χρονικά διαστήματα στο 

Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα του αναδόχου για τον ποιοτικό έλεγχο.    

 

Άρθρο 20  

Τόπος Παράδοσης Ειδών 

2. Ο ανάδοχος  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει το φρέσκο παστεριωμένο γάλα 

σύμφωνα με την αριθ. 53361/02-10-2006 κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 
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1503/τ.Β΄/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

ΤΤ/36586/07 (Φ.Ε.Κ. 1323/τ.Β΄/30-07-2007) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και με την 3119/08 (Φ.Ε.Κ. 

990/τ.Β΄/28-05-2008), στους κατωτέρω χώρους  εργασίας: 

 

Α) Εξωτερικά Συνεργεία/Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου [για τους 

εργαζόμενους στα τμήματα: α) Τμήμα Αποκομιδής & Ανακυκλώσιμων Υλικών και β) 

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων] στην οδό Ολυμπίας και 

Ομορφοκκλησιάς (Φυλάκιο) από  Δευτέρα  έως  Σάββατο και ώρα παράδοσης: 6.00 

– 7.00 πμ 

Β) Εξωτερικά Συνεργεία Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου [για τους 

εργαζόμενους στα τμήματα: α)Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου και β)Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας] στην οδό Ολυμπίας και Ομορφοκκλησιάς 

(Φυλάκιο) από  Δευτέρα  έως  Σάββατο και ώρα παράδοσης: 6.00 – 7.00 πμ 

Γ) Εξωτερικά Συνεργεία/Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου [για τους 

εργαζόμενους α)στο Τμήμα Συντηρήσεων και β)στη Διεύθυνση Υπηρεσιών 

Δόμησης] στην οδό Ολυμπίας και Ομορφοκκλησιάς (Φυλάκιο) από  Δευτέρα  έως  

Σάββατο και ώρα παράδοσης: 6.00 – 7.00 πμ 

Δ) Δημαρχείο Νέας Ιωνίας  [για τους εργαζόμενους α) της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και β) της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Μέριμνας] στην οδό Αγ. Γεωργίου 

40 και Αντλιοστασίου από Δευτέρα  έως  Παρασκευή και ώρα παράδοσης: 7.00 – 

8.00 πμ 

Για κάθε έναν από τους τρεις (3) παραπάνω χώρους παράδοσης των φιαλών του 

γάλακτος στα Εξωτερικά συνεργεία (Α,Β,Γ), θα εκδίδεται καθημερινά ένα (1) δελτίο 

αποστολής ξεχωριστά. Ενώ για τις φιάλες που θα παραδίδονται στο κτίριο του 

Δημαρχείου (Δ χώρος παράδοσης)  θα εκδίδονται καθημερινά δύο (2) δελτία 

αποστολής, ένα για τους δικαιούχους εργαζόμενους της κάθε μιας από τις δύο 

προαναφερθείσες Διευθύνσεις. Στο τέλος του μήνα θα εκδίδονται τα αντίστοιχα 

τιμολόγια και θα αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. 

 

2.  Η αποθήκευση του παστεριωμένου γάλακτος θα γίνεται σε κατάλληλα και σύγχρονα 

ψυγεία που ο ανάδοχος θα τοποθετήσει υποχρεωτικά  σε όλους τους ανωτέρω 

χώρους εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας μελέτης. Θα έχει επίσης την 

ευθύνη της κάθε είδους επισκευής, συντήρησης ή/και  αντικατάστασης  των ψυγείων 

αυτών.  

 

Άρθρο 21 

Τρόπος πληρωμής 

Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται ως εξής: Στο τέλος κάθε μήνα θα τιμολογείται ανά 

υπηρεσία,  η συνολική ποσότητα του παστεριωμένου γάλακτος που παραδόθηκε. Στην 

συνέχεια εντός του επόμενου μηνός θα εκδίδονται  ισόποσα χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής συνοδευόμενα με όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  θα παραδίδονται προς 

εξόφληση. 

 

Άρθρο 22 

 Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής – Έκδοση Παραστατικών   

Το σύνολο της πληρωμής των ανάδοχων οικονομικών φορέων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το συμβατικό τίμημα. Η καταβολή της αξίας της εν λόγω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί 

με τον πιο κάτω τρόπο : 

 Στο τέλος κάθε μήνα θα τιμολογείται ανά υπηρεσία,  η συνολική ποσότητα του 

παστεριωμένου γάλακτος που παραδόθηκε 

Ειδικότερα, τα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρουν/αναγράφουν: 

 ένα προς ένα όλα τα είδη που παραδόθηκαν (λεπτομερή περιγραφή, σύμφωνα 

με τους Πίνακες που ακολουθούν), 
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 τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών, 

 την οικεία Απόφαση Ανάθεσης σε εκτέλεση της οποίας και εκδίδονται,   

 τον αριθμό πρωτοκόλλου του συναφθέντος Συμφωνητικού, 

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει η έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

 

Άρθρο 23 

Κρατήσεις – Τέλη – Φόροι 

Κρατήσεις, φόροι, τέλη και κάθε άλλη τυχόν κράτηση που βρίσκεται εν ισχύ κατά την 

ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, καθώς και αυτές που τυχόν ισχύσουν 

μεταγενέστερα και οι οποίες θα ορισθούν με σχετικό Νόμο, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και 

αποκλειστικά τους αναδόχους και δεν δύναται να προκύψει από πλευράς τους ουδεμία 

απαίτηση για αυτές. Περαιτέρω, κάθε ανάδοχος θα υποστεί την κατά νόμο προείσπραξη 

του φόρου εισοδήματος και δεν δύναται να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον 

απαίτηση ως αποζημίωση. 

 

Άρθρο 24 

 Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν. 3852/2010, του ν. 3463/2006, τυχόν 

παράλληλη σχετική νομοθεσία που είναι σε ισχύ σήμερα, καθώς και συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο 

εκάστοτε ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των  

 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης μιας διαφοράς µε 

αυτόν τον τρόπο, η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των 

Αθηνών.  
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
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ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
          
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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