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ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΑΙΑΘΣΟ ΣΤΠΟΤ ΔΒΑΠΟΡΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΘΑΗΟΤΥΟΤ 
ΤΠΑΙΙΖΙΟΤ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΣΟ 

 
 

1. ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ηχπνπ εβαπνξέ 

(ζπκππθλωκέλν, κε ζαθραξνύρν γάια, απνζηεηξωκέλν), πιήξεο (φπσο 

θαζνξίδεηαη ζήκεξα απφ ηελ λνκνζεζία). To γάια ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο 

αγειαδηλφ, εβαπνξέ, πιήξεο απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε άρξεζηε, πεξηηηή 

ή βιαβεξή νπζία θαη ζα έρεη ππνζηεί πςεινχ βαζκνχ απνζηείξσζε ζε 

κεηαιιηθή ζπζθεπαζία ησλ 410 γξακκαξίσλ πεξίπνπ θαζαξνχ βάξνπο. Κεηά 

ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο ιίηξνπ ηνπιάρηζηνλ θαη εηδηθφ βάξνο 

1,028 g/l ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ άξζξν 80 παξ. 3. 

Λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηηθέηα θάζε θνπηηνχ ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά αλά 100ml έηνηκνπ γηα θαηαλάισζε πξντφληνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο. Δμσηεξηθά 

ηεο ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 11 (έλδεθα) κελψλ εθηφο ςπγείνπ θαζψο λα 

θέξεη ηε ζήκαλζε C.E, θαζψο θαη εηδηθή ζήκαλζε φηη πξννξίδεηαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ Κεγαλεζίνπ, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ 

δηάζεζε ηνπ. 
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 Ζ  πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

ζηνπο  εξγαδφκελνπο ησλ ΝΡΑ, ζχκθσλα κε ηελ 2/53361/0022/06 ΦΔΘ Β΄ 

1503/11-10-06 ΘΑ ησλ  πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκ. Γηνίθεζεο  & 

Απνθέληξσζεο –Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ-Απαζρφιεζεο & Θνηλ. Ξξνζηαζίαο  

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 31119 /19-05-2008 (ΦΔΘ 990/Β΄/28-

05-2008) ΘΑ θαη ηελ ΡΡ36586/10-07-2007(ΦΔΘ 1323/Β΄/30-07-2007) ΘΑ 

.Ν Γήκνο έρνληαο ππφςε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ζα πξνβεί ζηελ ρνξήγεζε 

γάιαθηνο εβαπνξέ, ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο δηαλνκήο θξέζθνπ 

γάιαθηνο ζε εκεξήζηα βάζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ιφγσ δπζθνιίαο ζηελ θαζεκεξηλή πξνκήζεηα ζε θξέζθν γάια ιφγσ ηεο 

λεζησηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ησλ πεξηνξηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζε θαζεκεξηλή βάζε, θαζψο θαη ηεο 

πνιπδηάζπαζεο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ηεο κε χπαξμεο θαηάιιειεο θηεξηαθήο 

ππνδνκήο γηα ηελ θαζεκεξηλή εζηίαζε ησλ ππαιιήισλ θαη ηα δηαθνξεηηθά 

σξάξηα εξγαζίαο ηνπο, θαζψο θαη ηεο έιιεηςεο ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ 

γηα ηε δηαλνκή γάιαθηνο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, αιιά θαη ηεο ππνδνκήο 

δηαηήξεζήο ηνπ (ςπγείσλ) θαη αζθαινχο, κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, 

κεηαθνξάο ηνπ, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθά αδχλαηε ηελ θαζεκεξηλή 

δηαλνκή θξέζθνπ γάιαθηνο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Ζ ζπλνιηθή ελδεηθηηθή δαπάλε  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 2.900€ ζπκπ. 

Φ.Ξ.Α 13% γηα ην 2020 θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ: 20-6063.001  

• Τπνινγηζκόο γάιαθηνο αλά άηνκν ηελ εκέξα ζε θνπηηά: 

Κε βάζε ηελ 53361/2-10-2006 (ΦΔΘ 1503/Β΄/11-10-2006) πνπξγηθή 

Απφθαζε πεξί "Ξαξνρήο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΝΡΑ 

θαη κέηξσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο",  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

31119 /19-05-2008 (ΦΔΘ 990/Β΄/28-05-2008) ΘΑ θαη ηελ ΡΡ36586/10-07-

2007(ΦΔΘ 1323/Β΄/30-07-2007) ΘΑ, πξνβιέπεηαη ζε  πεξίπησζε 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ηνπ ΝΡΑ λα ρνξεγήζνπλ θξέζθν γάια, ρνξεγείηαη 

ίζε πνζφηεηα γάιαθηνο ηχπνπ καθξάο δηάξθεηαο ή ηχπνπ εβαπνξέ επί θπηίνπ 

δειαδή γηα θάζε ππάιιειν πξνβιέπεηαη 1 ιίηξν ή 1000 ml έηνηκνπ γάιαθηνο 

εκεξεζίσο ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 1 θνπηί θαη 0,295 ηνπ θνπηηνχ θαζαξνχ 

βάξνπο 410 gr ζπκππθλσκέλνπ, εκεξεζίσο, ππνινγηδφκελν σο εμήο : 
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Ζ ζπλήζεο δηάιπζε γηα γάια εβαπνξέ γηα λα πξνθχςεη έηνηκν γάια είλαη 1 

φγθνο ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο πξνο 1 φγθν λεξνχ. Ρν έλα θνπηί 410 gr 

ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο είλαη 386 ml θαη αξαηψλνληαο ην κε λεξφ 386 ml 

καο δίλεη 772 ml έηνηκν γάια θαη ην έλα (1) ιίηξν θξέζθνπ γάιαθηνο είλαη ίζν 

κε ην γάια πνπ πξνθχπηεη απφ 1,295 θνπηηά εβαπνξέ (κεηά ηελ αξαίσζή ηνπ 

κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα λεξνχ). 

1. Γηα ην πξνζσπηθφ ν ππνινγηζκφο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  ελφο έηνπο αλά 

άηνκν γηα ηνπο κνλίκνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο ΗΓΑΣ & γηα έλαλ 

ππάιιειν ΗΓΝΣ γηα ην 2020: 

• Τπνινγηζκόο γάιαθηνο αλά άηνκν ην ρξόλν ζε  θνπηηά εβαπνξέ :  

1,295 θνπηηά εβαπνξέ ηελ εκέξα Σ 25 εκέξεο  (33 θνπηηά εβαπνξέ ην κήλα) X 

12 κήλεο  = 396 θνπηηά εβαπνξέ ην ρξφλν (πεξίπνπ) Σ 14 (δεθαηέζζεξηο) 

δηθαηνχρνπο = 3.564 θνπηηά εβαπνξέ γηα ην 2020 ζπλνιηθά. 

Ππγθεθξηκέλα νη ππάιιεινη πνπ δηθαηνχληαη ηελ παξνρή γάιαθηνο γηα ην 2017 

είλαη νη εμήο: 

1.Γάγιαο Αλδξέαο, νδεγφο απνξξηκκαηνθφξνπ, κφληκνο ππάιιεινο 

 (ΘΑΔ: 20-6063.001) 

2.Γάγιαο Πηξάηνο, πδξαπιηθφο, κφληκνο ππάιιεινο (ΘΑΔ: 20-6063.001) 

3.Καξθεδίλεο Αλδξέαο, νδεγφο απνξξηκκαηνθφξνπ, κφληκνο ππάιιεινο 

(ΘΑΔ: 20-6063.001) 

4.Αξγπξφο Ππχξνο, νδεγφο απνξξηκκαηνθφξνπ, ππάιιεινο ΗΓΑΣ 

(ΘΑΔ: 20-6063.001) 

5.Εαβηηζάλνο Ησάλλεο, εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, ππάιιεινο ΗΓΑΣ 

(ΘΑΔ: 20-6063.001) 

6.Απγεξηλφο Ησάλλεο, εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, ππάιιεινο ΗΓΑΣ 

(ΘΑΔ: 20-6063.001) 

7.Καξαβέιεο Ιάκπξνο, εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, κφληκνο ππάιιεινο  

(ΘΑΔ: 20-6063.001) 

8.Γήκνο Βαζίιεηνο, εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, κφληκνο ππάιιεινο  

(ΘΑΔ: 20-6063.001) 

9.Ξνιίηεο Σξήζηνο ,εξγαηψλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, ππάιιεινο ΗΓΝΣ 

(ΘΑΔ: 20-6063.001 
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2.  Τ Γ  Γ Ρ Α Φ Ζ    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Λ 
 

Άξζξν 1ν :Αληηθείκελν 

Αληηθείκελν είλαη ε «Πξνκήζεηα πξόζζεηωλ παξνρώλ ζε είδνο 

(ρνξήγεζε γάιαθηνο) γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ»,  φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη  ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.  

 

Άξζξν 2ν :Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

-Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», (ΦΔΘ 147/Α/8-8-

2016) 

-Ρηο δηαηάμεηο   ηνπ άξζξνπ 22 πεξίπη. 32 ηνπ Λ. 4441/2016 νη νπνίεο 

ηξνπνπνηνχληηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 120 παξ.3 ηνπ Λ.4412/2016, 

-Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2503/1997, 

-Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Λ. 2238/1994, 

-Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1726/1944, 

-Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ 

Ρξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο & ινηπέο δηαηάμεηο», 

-Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3436 /2006 πεξί θπξψζεσο ηνπ  θψδηθα δήκσλ & 

θνηλνηήησλ, 

Πεξηγξαθή 

είδνπο 

Εεηνύκελε 

πνζόηεηα 

Σηκή ηεκ.  

πιένλ ΦΠΑ  

Γαπάλε 

πιένλ ΦΠΑ ΦΠΑ 13% 

Γαπάλε 

ζπκπ. ΦΠΑ 

Γάια ηχπνπ  

2.710 ηκρ 0,95€ 2.566,37€ 336,63€ 2.900,00€ εβαπνξέ πιήξεο 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444_S0000130076
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444_S0000130076
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444_S0000130076
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578


5 

 

-Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα  Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», 

-Ρελ Θ..Α 53361/ΦΔΘ Β΄1503/11-10-2006, 

-Ρελ Θ..Α 36586/ΦΔΘ Β΄1323/30-7-2007, 

-Ρελ ΘΑ 31119/ΦΔΘ Β΄990/28-5-2008, 

-Ρν ππ’ αξηζκ. 36470/16-7-2010 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

γάιαθηνο ζε ππαιιήινπο ησλ Ν.Ρ.Α 

Άξζξν 3ν :Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

 Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 

Άξζξν 4ν : Παξάδνζε  -  Παξαιαβή  γάιαθηνο 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη  άκεζα,  ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

ηνπ Γήκνπ, ηελ πνζφηεηα γάιαθηνο πνπ ζα  ηνπ δεηεζεί . 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε δηθά ηνπ 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κεηαθνξάο γάιαθηνο. 

Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε 

ε 

πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα ηελ παξάδνζε 

πέξαλ ηεο πξνζεζκίαο, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο  πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016. Κεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ παξάδνζεο γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ 

αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο κεηάζεζεο δελ 

ππνβάιινληαη θπξψζεηο. 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, κε ζχληαμε 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/126308_prvtokollo_oristikhs_paralabhs_promhueivn.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/126308_prvtokollo_oristikhs_paralabhs_promhueivn.doc
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πξσηνθφιινπνξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 208. (άξζξν 200 πεξίπη. α παξ.4 θαη 208 Λ.4412/2016).  

Ξέξαλ ηεο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ (κε αληίζηνηρε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 206 

έσο 215) θαη ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλείλαη αξκφδηα λα γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ 

αλαθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηδίσο επί ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ, θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ 

αλαδφρνπ, λα παξαθνινπζεί ηε ζχκβαζε θαη λα εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα 

παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε 

καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο 

παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε 

ή θξίλεηαη αλαγθαίν, λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα 

εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη λα εηζεγείηαη γηα ηε ιήςε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. 

 

 

Άξζξν 5ν:Δγγπήζεηο πνηόηεηαο 

To γάια ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο αγειαδηλφ, εβαπνξέ, πιήξεο απαιιαγκέλν 

απφ νπνηαδήπνηε άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή νπζία θαη ζα έρεη ππνζηεί 

πςεινχ βαζκνχ απνζηείξσζε ζε κεηαιιηθή ζπζθεπαζία ησλ 410 γξακκαξίσλ 

πεξίπνπ θαζαξνχ βάξνπο. Λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηηθέηα θάζε 

θνπηηνχ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αλά 100 ml έηνηκνπ γηα θαηαλάισζε 

πξντφληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ε 

νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 11 (έλδεθα) κελψλ εθηφο ςπγείνπ 

θαζψο λα θέξεη ηε ζήκαλζε C.E. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή  δηαπηζησζεί  απφθιηζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα  ή ηηο 

εκεξνκελίεο παξαγσγήο θαη ιήμεο  ηφηε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αληηθαηαζηήζεη  άκεζα κέξνο  ή νιφθιεξε ηελ παξαγγειία,  ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126658,126666
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Άξζξν  6ν :Θξαηήζεηο 

 Ν Ξξνκεζεπηήο  ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, ελψ ν ΦΞΑ 

βαξχλεη ην Γήκν. 

 

Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ 

 

ΚΞΝΟΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ  


