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                                    ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα 
αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της. 
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται για εικοσιτέσσερις ( 24 ) μήνες. 
Μετά την πάροδο του διαστήματος ισχύος της, η Σύμβαση θα λυθεί αζημίως και για τους 
δύο συμβαλλόμενους, ανεξάρτητα εάν έχει ή όχι πραγματοποιηθεί η παράδοση 
ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας. 

2. ΤΙΜΕΣ 
Στις προσφορές θα αναγραφεί υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, τιμή σε ΕΥΡΩ. Το 
παραπάνω συνολικό συμβατικό τίμημα είναι σταθερό για το γάλα και δεν 

περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, ο οποίος θα πληρωθεί από τον Αγοραστή. Επιπλέον το κόστος 
της μεταφοράς και της εκφόρτωσης των συσκευασιών του γάλακτος στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ ευρισκόμενες στον Ασπρόπυργο Αττικής (Υποτομέα 
Διοικητικής Υποστήριξης 17° χλμ. Αθηνών Κορίνθου)  θα βαρύνει αποκλειστικά τον 
Προμηθευτή. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Οι συσκευασίες του γάλακτος θα παραδίδονται από τον πωλητή από ώρα 08:00 έως 
12:00  κάθε εργάσιμης ημέρας έως διαρκείας της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ ευρισκόμενες : 
Στον Ασπρόπυργο Αττικής (Υποτομέα Δοικητικής Υποστήριξης 17° χλμ. 
Αθηνών Κορίνθου παραλία Ασπροπύργου. ως εξής : 
       α. Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 80 τεμάχια περίπου σε συσκευασία                                         
.          1/2 lit  (είδος 1) 
       β. Κάθε Παρασκευή 80 τεμάχια περίπου σε συσκευασία 1/2 lit και 80 τεμάχια .                    
.          περίπου σε συσκευασία 1 lit. (είδος 2 αντίστοιχα). 
 
Τα παραπάνω αναφερόμενα τεμάχια μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τις 
ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ. Ως εκ τούτου ο ακριβής αριθμός των τεμαχίων θα δίδεται 
τηλεφωνικά αυθημερόν η την προηγούμενη πριν την παράδοση. 

 
 
 
 



4. ΤΡΟΠΟΣ  -  ΟΡΟΙ    ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
συσκευασιών του γάλακτος και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 των Γεν. 
Όρων Σύμβασης και αναλυτικότερα.  

Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου (3ου) 

ημερολογιακού μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία 
του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του γάλατος, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή (στις 
εγκαταστάσεις του προορισμού Α.).  
Εάν η 24η ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η 
πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα να αποδοθεί στον προμηθευτή ο Φ.Π.Α στις 24 του 
επόμενου ημερολογιακού μήνα, εφόσον ο Προμηθευτής συμφωνήσει στην πληρωμή του 
τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου (4ου) ημερολογιακού 
μήνα, μετά το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή Αυτά τα 
αιτήματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
Η καταβολή της αξίας της εκάστοτε πραγματοποιηθείσας παράδοσης των συσκευασιών 
γάλακτος προς τον Πωλητή θα γίνεται . 
 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Για τα είδη 1 και 2 από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / Υποτομέα Διοικητικής Υποστήριξης (17° χλμ. 
Αθηνών-Κορίνθου) ο οποίος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη παρακολούθησης και 

οικονομικής διαχείρισης της εν λόγω σύμβασης. 
 
5.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ –  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

 

      Το γάλα θα είναι αγελαδινό, λευκό, φρέσκο, παστεριωμένο, σε συσκευασίες του ½ και 1 
λίτρου , από 1 έως 1,5% ή από 3 έως 3,5% λιπαρά, διάρκειας 3 – 4 ημερών από την 
ημερομηνία παραγωγής μέχρι την ημερομηνία λήξης του και από σειρά παραγωγής . 

                                             
Επίσης το γάλα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις 
αποφάσεις του Χημείου του Κράτους και των αγορανομικών, κτηνιατρικών και 
υγειονομικών διατάξεων.  
Στη συσκευασία του κουτιού είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής 
και η ημερομηνία λήξης του γάλακτος. 
 

       Επίσης, με ποινή ακύρωσης των προσφορών τους, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να           .    
προσκομίσουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

 
o Πιστοποιητικό, από αναγνωρισμένο φορέα, εφαρμογής συστήματος διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων (HACCP) σύμφωνου με το πρότυπο ISO 22000:2005 της 
εταιρείας παραγωγής και των υποκαταστημάτων. 

 
o Πιστοποιητικό, από αναγνωρισμένο φορέα, εφαρμογής συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 της εταιρείας παραγωγής και των 
υποκαταστημάτων. 

 
 Επισημαίνεται ότι το προσφερόμενο προϊόν, σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, δεν θα 

μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο αντίστοιχο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ. 
Αλλαγή του προϊόντος χωρίς της συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ θα αποτελεί λόγο καταγγελίας 

της Σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραδώσει στον ΔΕΔΔΗΕ ακατάλληλο γάλα τρεις φορές τότε αυτή 
διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει υπέρ αυτού τη Σύμβαση.  
 



6 ΑΥΞΩΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας, να 
αυξομειώσει την ποσότητα του γάλακτος ως αναγράφονται αναλυτικά στην 
παράγραφο(18.3) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, χωρίς να έχει ο Πωλητής το 

δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Σε περίπτωση που 
προκύπτει ποσότητα αυξομείωσης εκπεφρασμένη σε δεκαδικά ψηφία της μονάδας 
μέτρησης, τότε αυτή θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω για τα δεκαδικά ψηφία 0,5-
0,99 και προς τα κάτω για τα υπόλοιπα. 
Η μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ειδοποίηση του προμηθευτή για την 
αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνεται μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα που ορίζεται στους όρους του διαγωνισμού. Η ειδοποίηση του Πωλητή για την 

αυξομείωση αυτή θα μπορεί να γίνει μέχρι και τον 18ο μήνα ισχύος της σύμβασης, θα 
μπορεί όμως να επεκταθεί μέχρι το τέλος αυτού εφόσον τούτο αποδέχεται ο 
προμηθευτής. 

7.  ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
    Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας, που θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8     
των Γενικών Όρων της Σύμβασης, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παράδοσης (ημερομηνία   
Δελτίου Αποστολής του Προμηθευτή) στα Γραφεία προορισμού Υποτ. Διοικ. Μέριμνας (17° 
χλμ. Αθηνών-Κορίνθου) Η ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παράδοσης θα έχει ως ανώτατο 
όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος 

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
     Απαιτείται,σύμφωνα με την παράγραφο 11 «ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» των          
Γενικών Όρων Σύμβασης Ποσό ίσο με το 10% του συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ . 
     ΑΡΙΘΜΟΣ: 
     ΤΡΑΠΕΖΑ : 
 
     Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα 

       ΕΝΤΥΠΟ 42.10 στ Σ2/30.10.2000) 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Υποτ. Διοικ. Υποστήριξης 
17° χλμ. Αθηνών-Κορίνθου, παραλία Ασπροπύργου. 
Τηλ.: 210 5573567 - 569 
FAX : 210 5572966 

 
Για την πληρωμή του υλικού αντίστοιχα: 
Τηλ.: 210 5573567 – 569    

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα και αφού υπογράφηκαν από 

τους δύο συμβαλλόμενους, πήρε από ένα ο καθένας. 
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