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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τμήμα Μελετών 

 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 

Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ 

 

 Αρ. Πρωτ.  2322 / 7-2-2020   

 

Αρ. Μελέτης  25/2019 

 

Μελέτη:  «Προμήθεια Φρέσκου  

Γάλακτος 7 ημερών για το  

Προσωπικό του Δήμου 

Περάματος και για τα 

τμήματα Προσχολικής 

Αγωγής του Δήμου 

Περάματος»  

 

Προϋπολ: 195.204,19 € με ΦΠΑ 
(172.747,12 + 22.457,07 (ΦΠΑ 13%)   
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 7 ημερών για τους 
εργαζόμενους του Δήμου Περάματος, στα πλαίσια της υποχρέωσης του Δήμου 
που απορρέει από την αρ. 4326/2019 ΚΥΑ «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ2208/Β/08-06-2019), 
σύμφωνα με την οποία  παρέχεται: ένα (1) λίτρο γάλα σε ημερήσια βάση στους 
εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας καθώς και 
για τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος. 

 
Το προς προμήθεια φρέσκο γάλα 7 ημερών πρέπει να πληροί τις 
προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και ότι άλλο ισχύει για την 
επεξεργασία, πώληση και διάθεση φρέσκου γάλακτος 7 ημερών, χωρίς νοθείες 
ή αλλοιώσεις,  θα είναι πλήρες 3,5% λιπαρά ή ελαφρύ 1,5% λιπαρά 
παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, σε αεροστεγή  συσκευασία του 1 (ενός) 
λίτρου, οποιασδήποτε επωνυμίας, που διατίθεται ευρέως στο λιανικό εμπόριο. 
Στην συσκευασία θα αναγράφονται οι ενδείξεις «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ» 
«ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 7 ημερών», το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η 
διάρκεια ζωής του, η θερμοκρασία συντήρησης του. 
 
Η παράδοση του προς προμήθεια προϊόντος, θα πραγματοποιείται τμηματικά 
και στους χώρους εργασίας των δικαιούχων και των τμημάτων Προσχολικής 
Αγωγής του Δήμου.  
Η διατήρηση του προϊόντος θα γίνεται εντός ψυγείων, κατάλληλων 
προδιαγραφών, για τη διατήρηση φρέσκου γάλακτος, τα οποία θα διαθέσει ο 
ανάδοχός και θα επιστραφούν στο ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης. 
 
Οι ποσότητες του προς προμήθεια προϊόντος, σε κάθε παραλαβή, θα 
καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κατάσταση των δικαιούχων 
των εργαζομένων του Δήμου και των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του 
Δήμου.  
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο της ποσότητας 
του προς προμήθεια προϊόντος. 
Ο αριθμός των δικαιούχων και ο υπολογισμός της ποσότητας του προς 
προμήθεια προϊόντος παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 
 
ΟΜΑΔΑ Α’: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
  
Αριθμός Δικαιούχων  και υπολογισμός λίτρων γάλακτος μόνιμοι και αορίστου 

για 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αριθμός Δικαιούχων και υπολογισμός λίτρων γάλακτος ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

Κωδικός   Δικαιούχοι                   Μήνες  
Εργάσιμες 
ημέρες/ μήνα 

Λίτρα 
γάλα 

15-
6063.0001 

Υπηρεσίες 
Πολιτισμού- 
Αθλητισμού- 
Κοινωνικής Πολιτικής- 
Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάλα κλπ) 

44 24 22 23232 

20-
6063.0002 

Υπηρεσία 
Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού- 
Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάλα κλπ) 

70 24 22 36960 

30-
6063.0000 

Υπηρεσίες Τεχνικών 
Έργων- Λοιπές 
παροχές σε είδος 
γάλακτος 

18 24 22 9504 

35-
6063.0002 

Υπηρεσίες Πρασίνου- 
Παροχή γάλακτος 
τους υπαλλήλους 

12 24 22 6336 

 
Σύνολο λίτρων 
γάλακτος Πίνακα 1 

      76032 

 
Υπολογισμός λίτρων γάλακτος των ωφελούμενων των προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που θα προσληφθεί στο Δήμο τα έτη 2020 και 2021 
που εκτιμώνται αθροιστικά και για τα 2 έτη στα 356  άτομα. 
Στη συνέχεια   παρουσιάζονται συνοπτικά  οι εκτιμώμενες ποσότητες  για τη 
κάλυψη των αναγκών ανά κωδικό στον πίνακα 2. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αριθμός Δικαιούχων  και υπολογισμός λίτρων γάλακτος εργαζομένων Ορισμένου 
Χρόνου  

Κωδικός   Λίτρα γάλα 

15-
6063.004 

Υπηρεσίες Πολιτισμού- Αθλητισμού- Κοινωνικής Πολιτικής- 
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ)      15840 

20-
6063.0004 

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού- Λοιπές παροχές 
σε είδος (γάλα κλπ)          19360 

30-
6063.0003 Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων- Λοιπές παροχές σε είδος γάλακτος       21120 

35-
6063.0004 Υπηρεσίες Πρασίνου- Παροχή γάλακτος τους υπαλλήλους   6336 

  Σύνολο λίτρων γάλακτος Πίνακα 2 62656 
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ΟΜΑΔΑ Β’ : ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
Υπολογίζεται παροχή γάλακτος για 140 βρέφη-νήπια ανά έτος και κατανάλωση     
0,25lt / άτομο / ημέρα για διάστημα 11 μηνών ανά έτος  
 Άρα  140(βρέφη) * 0,25(lt/ημέρα) * 22(μήνες) * 22(ημέρες/μήνα) = 16940 lt 
 

Κωδικός Δικαιούχοι Λίτρα γάλα 

15.6481.0000 Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος 16940 

 

 
Μερικό σύνολο λίτρων γάλακτος  Δικαιούχων Δήμου 138688 

Μερικό σύνολο λίτρων γάλακτος Τμημάτων 
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος 

            
           16940 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ          155628 

 

 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 
172.747.07€ πλέον ΦΠΑ 13% ,ήτοι Συνολική Δαπάνη: 195.204,19 € 
(172.747,07 + 22.457,12 (ΦΠΑ 13%) )  με  CPV-15511100-4  
 
και θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων των προϋπολογισμών  των ετών  2020-
2021-2022 , όπως παρουσιάζονται στους πίνακες του Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού της μελέτης με το συνολικό ποσό των 195.204,19 € και  
κατανέμεται στα πιο κάτω ποσά ανά κωδικό και έτος: 
 

                           2020                 2021                  2022                       ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

 
15-6063.0001                    8499.14                 14569,94                      6070,81                                  29139,89 
20-6063.0002                  13521,36                23179,46                       9658,11                                  46358,93 
30-6063.0000                   3476,92                    5960,44                      2483,51                                  11920,87 
35-6063.0002                   2317,94                    3973,63                      1655,67                                    7947,24    
15-6063.0004                   5794,86                    9934,06                      4139,19                                   19868,11 
20-6063.0004                  7082,61                   12141,63                      5059,01                                  24283,25 
30-6063.0003                  7726,49                   13245,41                      5518,92                                  26490,82 
35-6063.0004                  2317,95                     3973,62                       1655,67                                   7947,24 
15.6481.0000                5794,87               10623,92                    4829,05                            21247,84                         
     
    
                                                  ΣΥΝΟΛΟ                                                                                  195.204,19 
 

                                                                                               Πέραμα  28-11-2019 

Θεωρήθηκε 
Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
 
 

        Μ. Χατζηϊωαννίδης 

           

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α Λίτρα 

Λίτρα γάλακτος Πίνακα 1                            76032 

Λίτρα γάλακτος Πίνακα 2 62656 

Σύνολο λίτρων γάλακτος  Δικαιούχων  138688 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τμήμα Μελετών 

 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 

Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ 

  

 

 

Αρ. Μελέτης  25/2019 

«Προμήθεια Φρέσκου  Γάλακτος 7 

ημερών για το  Προσωπικό του Δήμου 

Περάματος και για τα τμήματα 

Προσχολικής Αγωγής του Δήμου 

Περάματος»  

 Προϋπολ: 195.204,19 € με ΦΠΑ 
(172.747,12 + 22.457,07 (ΦΠΑ 13%)  
 
  
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV-15511100-4 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 172.747,12 
+ 22.457,07 (ΦΠΑ 13%) )  
  Συνολικής Δαπάνης: 195.204,19 €   με  CPV-15511100-4 
  
ΟΜΑΔΑ Α’ : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ €                       

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ €                       

ME ΦΠΑ 13% 

  ΜΕΤΡΗΣΗΣ     

       

15511100-4 ΦΡΕΣΚΟ Litr.     

 ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ      

 ΓΑΛΑ (7 ημερών)   138.688 1,11 153.943,67 173.956,35 

   Πλήρες      

 ή Ελαφρύ      

       

 
 
ΟΜΑΔΑ Α’ : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μερικό 

Σύνολο (€)  

ΦΠΑ 13% Δαπάνη με 

ΦΠΑ (€) 

2020-21-22 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ (πίνακας 1) 84395.52 10971,41 95.366,93 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(πίνακας 2) 
     69548,16 9041,26 78.589,42 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 173.956,35 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΙ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤH 2020-21-22 

Κωδικός   
Λίτρα 
γάλα 

τιμή λίτρ. 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€)  

ΦΠΑ 13% 

Μερική Δαπάνη (€) 
που θα επιβαρύνει 
τον 
προϋπολογισμό 
του 2020-21-22 

15-6063.0001 

Υπηρεσίες 
Πολιτισμού- 
Αθλητισμού- 
Κοινωνικής 
Πολιτικής- Λοιπές 
παροχές σε είδος 
(γάλα κλπ) 

23232 1.11 25787,52 3352,37 29139,89 

20-6063.0002 

Υπηρεσία 
Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού- 
Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάλα κλπ)  

36960 1.11 41025,60 5333,33 46358,93 

30-6063.0000 

Υπηρεσίες Τεχνικών 
Έργων- Λοιπές 
παροχές σε είδος 
γάλακτος 

9504 1.11 10549,44     1371,43 11920,87 

35-6063.0002 
Υπηρεσίες Πρασίνου- 
Παροχή γάλακτος 
τους υπαλλήλους 

6336 1.11 7032,96 914,28 7947,24 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚ 
ΕΤΟΥΣ 2020-2021-
2022 

76032 1,11 84395,52 10971,41 95.366,93 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΙ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤH 2020-2021-2022 

Κωδικός   
Λίτρα 
γάλα 

τιμή λίτρ. 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€)  

ΦΠΑ 13% 

Μερική Δαπάνη (€) 
που θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό του 
2020-21-22 

15-6063.0004 

Υπηρεσίες 
Πολιτισμού- 
Αθλητισμού- 
Κοινωνικής 
Πολιτικής- Λοιπές 
παροχές σε είδος 
(γάλα κλπ) 

15840 1.11 17582,40 2285,71 19868,11 

20-6063.0004 

Υπηρεσία 
Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού- 
Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάλα κλπ)  

19360 1.11      21489,60 2793,65 24283,25 

30-6063.0003 

Υπηρεσίες Τεχνικών 
Έργων- Λοιπές 
παροχές σε είδος 
γάλακτος 

21120 1.11 23443,20 3047,62 26490,82 

35-6063.0004 

Υπηρεσίες 
Πρασίνου- Παροχή 
γάλακτος τους 
υπαλλήλους 

6336 1.11 7032,96 914,28 7947,24 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020-
2021-2022 

62656  1,11      69548,16 9041,26 78.589,42 
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ΟΜΑΔΑ Β’ : ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
(για διάστημα 22 μηνών (11 μήνες ανά έτος καθώς ο Αύγουστος είναι 
εκτός) 
 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ €                       

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ €                       

ME ΦΠΑ 

  ΜΕΤΡΗΣΗΣ     

       

15511100-4 ΦΡΕΣΚΟ Litr.     

 ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  16940 1,11 18.803,40 21.247,84 

   Πλήρες      

 ή Ελαφρύ      

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2020 2021-2022 

Κωδικός   
Λίτρα 
γάλα 

τιμή 
λίτρ.(€) 

Μερικό Σύνολο (€) 
που θα επιβαρύνει 
τον προϋπολογισμό 
των ετών 2020-
2021-2020 

ΦΠΑ 
13% 

Μερική Δαπάνη   (€) 
που θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό των 
ετών 2020-2021-2022 

15.6481.0000 

Έξοδα λειτουργίας 
προγράμματος 
σίτισης τμημάτων 
Προσχολικής 
Αγωγής 

16940 1,11 18.803,40 2.444,44 21.247,84 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 
2020-2021 

    21.247,84 

 
Μερικό σύνολο προϋπολογισμού Δήμου Περάματος    173.956,35 

Μερικό σύνολο προϋπολογισμού Τμημάτων 
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος 

    21.247,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   195.204,19 

 
 
 

        Πέραμα  28-11-2019 
Θεωρήθηκε 
Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
 
 

       Μ. Χατζηϊωαννίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τμήμα Μελετών 

 

 

  

 

 

Αρ. Μελέτης  25/2019 

«Προμήθεια Φρέσκου  Γάλακτος 7 

ημερών για το  Προσωπικό 

του Δήμου Περάματος και για 

τα τμήματα Προσχολικής 

Αγωγής του Δήμου 

Περάματος»  

Προϋπολ: 195.204,19 € με ΦΠΑ 
(172.747,12 + 22.457,07 (ΦΠΑ 13%)  
 
  
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η μελέτη αφορά προμήθεια φρέσκου γάλακτος 7 ημερών για το προσωπικό 
του Δήμου και για τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος για 
2 (δύο) έτη από την υπογραφή της σύμβασης . 
Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα αναφέρεται υποχρεωτικά (επί ποινή 
αποκλεισμού) και στα δύο είδη γάλακτος της προμήθειας που περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Οι ποσότητες αναγράφονται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας μελέτης. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 
-  Το Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) » 

-  Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

-   Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

-  Την ΚΥΑ 4326/2019 (ΦΕΚ 2208 /Β /08-06-2019) «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α  ́και β  ́βαθμού και των 
νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» 

-  Τη με αριθμό Π.Κ.: 9/1-8-2014 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο.Ε.–
Ο.Τ.Α. 

-  Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α) 
- Τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τη παραγωγή, μεταφορά και 

διάθεση φρέσκου γάλακτος 7 ημερών. 
 - Τις διατάξεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
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α)  Τεχνική Περιγραφή 
β)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
γ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ)        Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία  (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης 
σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7ο άρθρο της παρούσας εγγύησης για 
την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 
παρ.1β του Ν.4412/16) 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΦΟΡΟΙ– ΤΕΛΗ– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 
ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον 
Δήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου και αφού προηγηθεί συνεννόηση του αναδόχου της 
προμήθειας με τις αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
Προθεσμία εκτέλεσης της παραγγελίας  σύμφωνα με την ημερομηνία που 
ορίζεται στα δελτία παραγγελίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Για τους εργαζόμενους του Δήμου Περάματος οι παραδόσεις θα γίνονται 
τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα ενώ για τα τμήματα Προσχολικής 
Αγωγής του Δήμου Περάματος (παιδικοί σταθμοί) οι παραδόσεις θα γίνονται σε 
καθημερινή βάση. 
 
Οι παραγγελίες θα δίδονται με ΦΑΞ ή τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο από τις υπηρεσίες και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να 
τις εκτελεί την ημέρα και ώρα που θα του ζητηθούν.  
Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της 
παραγγελίας. 
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Για κάθε παραγγελία που παραδίδεται θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έλεγχος των αναγραφόμενων στο Δελτίο 
Αποστολής. 
 
Η μεταφορά της κάθε παραγγελίας θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου με δικά του μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πληρούν τις υγειονομικές 
διατάξεις, σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τις υπηρεσίες. 
 
Η Αναγραφόμενη ημερομηνία ανάλωσης της εκάστοτε παραδοτέας ποσότητας, 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες μετά την ημερομηνία 
παράδοσης συμπεριλαμβανομένης της ημέρας παράδοσης. 
 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια 
απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.  
 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός 
της από της ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
 
Άρθρο 11ο: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης  ορίζεται από τα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης. 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης και δεν θα αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. 
 
 
  

  
Πέραμα 28-11-2019 
       Θεωρήθηκε  
        Ο  Δ/ντης Τ.Υ. 
 
 
   Μ. Χατζηϊωαννίδης 
   Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τμήμα Μελετών 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 

Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ 

 Αρ. Μελέτης  25/2019 

 

«Προμήθεια Φρέσκου  Γάλακτος 7 

ημερών για το  Προσωπικό του Δήμου 

Περάματος και για τα τμήματα 

Προσχολικής Αγωγής του Δήμου 

Περάματος»  

 

 Προϋπολ: 195.204,19 € με ΦΠΑ 
(172.747,12 + 22.457,07 (ΦΠΑ 13%)  
 
  
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Προδιαγραφές προμήθειας: 
 

Το γάλα πρέπει να είναι αγνό αγελαδινό, φρέσκο, πλήρες 3,5% λιπαρά ή 

ελαφρύ 1,5% λιπαρά, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο. 
 

Το φρέσκο παστεριωμένο γάλα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του 

Κώδικα Τροφίµων και Ποτών σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η πώληση 

γάλακτος αγελάδας και να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 80 του 

Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, όπως τροποποιήθηκε µε την 187/98 απόφαση 

του Γενικού Χηµείου του Κράτους και εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτή µε την 

Υ.Α. 187/98 (ΦΕΚ Β’.765/24-7-98). 
 
Η παραγωγή και η διακίνηση του γάλακτος πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως 
στις κατά νόµο ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τους υγειονομικούς κανόνες 
και ιδιαίτερα:  
1. Την Κ.Υ.Α. 296113/06 « Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, 

αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εµπορίας για το 

γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα», ΦΕΚ Β’ 1414.  
2. Την Κ.Υ.Α 342050/2007 « Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 296113/06 

« Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης , µμεταποίησης, 

τυποποίησης, διακίνησης και εµπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα», ΦΕΚ Β’ 2442/31-12-07.  
3. Το Π.∆ 79/07 (ΦΕΚ 119 / Τ.Ά/20-05-2005).  
4. Κάθε σχετική ισχύουσα αγορανομική διάταξη  

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

σε λιπαρά ή χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά.  
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11. Περιεκτικότητα σε λιπαρά 3.55%  µε μέγιστη απόκλιση 0.5% (για το πλήρες 
σε περιεκτικότητας γάλα) ή 1.55% µε µέγιστη απόκλιση 0.5% (για το γάλα 
χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αντίστοιχα). 

12.Συνθήκες συντήρησης 1-6oC. 
13. Αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης.  
14. Θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.  
15. Παθογόνα μικρόβια (Listeria monocytogenes, salmonella spp.) : απουσία 

σε 25 g., n=5, c=0, m=0, M=0. 

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

στους 6 oC) 

ανά ml: n=5, c=1, m=5 x 10(4_, M=5 x 10(5).  
18. Ο χρόνος ζωής ορίζεται: Ηµεροµηνία παραγωγής –συσκευασίας συν 6 

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

Προδιαγραφές συσκευασίας: 
 

Το γάλα θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Στη 

συσκευασία θα πρέπει απαραίτητα θα αναγράφεται η φράση «ΦΡΕΣΚΟ 

ΓΑΛΑ» καθώς και η ημερομηνία παστερίωσης και λήξης του. 
 

Στη συσκευασία επίσης πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο», 

το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος, η διάρκεια και η θερµοκρασία 

συντήρησής του. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι σε εµφανές σηµείο της 

συσκευασίας και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες. 
 

Το γάλα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστικό μπουκάλι η τύπου tetra 

pack. ∆εν πρέπει να παραδίδεται µε ελλιπές βάρος, χτυπημένο κ.λπ. 

 
Μεταφορά και παράδοση: 
 

Η μεταφορά και η παράδοση του προς διανομή γάλακτος θα πραγματοποιείται 

σταδιακά µε δαπάνη του προμηθευτή, µέχρι του τέλους της ποσότητας της 

ανάθεσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, 

στους χώρους εργασίας, που θα του υποδειχθούν κατά περίπτωση από την 

αρµόδια υπηρεσία. 

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


