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1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια φρέσκου 
γάλακτος για τους εργαζόμενους στους οποίους ο Δήμος Σρίπολης και το ΝΠΔΔ 
του Δήμου παρέχει μέσα ατομικής προστασίας (προσωπικό καθαριότητας, 
καθαρίστριες, χειριστές μηχανημάτων έργων, τεχνίτες κλπ) σύμφωνα με την 
νομοθεσία (ΥΕΚ 2208/Β/8-6-2019 όπως ισχύει σήμερα). 

Σο γάλα θα είναι αρίστης ποιότητος με ημερομηνία παστερίωσης το ανώτερο 
μίας (1) ημέρας πριν την παράδοση και ημερομηνία λήξης έως επτά (7) ημέρες 
από την ημερομηνία παστερίωσης. 

Η παράδοση του φρέσκου γάλακτος θα γίνεται τμηματικά, δυο με τρείς 
φορές την εβδομάδα περίπου, και κατά τις πρωινές ώρες εργάσιμων ημερών 
(όχι αργίες), ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε δομής ή μονάδας του κάθε 
φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που θα οριστούν. Η 
παραγγελία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο – e:mail) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας. 

Οι χώροι παράδοσης του γάλατος για το προσωπικό του Δήμου και του 
νομικού προσώπου του Δήμου θα υποδειχθούν από την κάθε δομή κατόπιν 
συνεννόησης με τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει 
ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος στους χώρους που θα 
οριστούν, για την παραλαβή του γάλακτος από το προσωπικό. Οι χώροι 
παράδοσης – εγκατάστασης των ψυγείων θα είναι σε πέντε (5) τουλάχιστον 
σημεία. Σα τρία σημεία θα βρίσκονται εντός της Δημοτικής Ενότητας Σρίπολης, 
ο τέταρτος σταθμός στη Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου και ο πέμπτος στη 
Δημοτική Ενότητα Σεγέας. Ο αριθμός των ψυκτικών θαλάμων πρέπει να 
επαρκεί για την αποθήκευση όλων των φιαλών. Σην ευθύνη μεταφοράς, 
εγκατάστασης και συντήρησης των ψυκτικών θαλάμων θα έχει ο ανάδοχος 
καθώς και την υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη 
σωστής λειτουργίας εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας. 

ε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη, ο ανάδοχος πρέπει να ενημερώσει (με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας) μέχρι το πρωί της 
επόμενης ημέρας από την παραγγελία, τους υπεύθυνους των φορέων.  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκδίδει δελτίο αποστολής σε κάθε 
παράδοση ποσότητας που παραδίδει σε κάθε δομή ή μονάδα. 

Σα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το απαιτούμενο 
εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση 
των φιαλών στους ψυκτικούς θαλάμους των σημείων παράδοσης που θα 
υποδεικνύουν οι υπηρεσίες, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  
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Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Δήμου και του ΝΠΔΔ 
διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει με οποιοδήποτε τρόπο (εργαστηριακό κλπ) σε 
χρόνο που θα επιλέξει για να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει τη συμφωνία της 
ποιότητας του παραδοθέντος φρέσκου γάλακτος με αυτή των τεχνικών  
προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/16. Σο κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ για ένα χρόνο από την ημερομηνία 
καταχώρησης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) ή και πέραν αυτής μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
αντικειμένου. 

2. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Σο φρέσκο γάλα θα έχει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές : 

Πλήρες γάλα αγελαδινό με λιπαρά τουλάχιστον 3,5 % όπως καθορίζεται από 
τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Τποπαραγράφου Σ.8 του Νόμου 4254/ΥΕΚ 85 Α΄/7-4-2014 ως 
παστεριωμένο γάλα. Ενδέχεται να ζητηθεί και γάλα με 1,5% λιπαρά. 

Η συσκευασία θα είναι σε πλαστική φιάλη ή χάρτινη ή κατάλληλη για τρόφιμα 
του ενός (1) λίτρου και να κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  

Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 
θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 
15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 
βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 
χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ 
των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, 
παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη 
δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το 
συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, 
στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 
ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των 
αρμόδιων αρχών του αρμόδιου Τπουργείου. 

τη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε 
εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» 
και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα 
καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. τη 
συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο 
ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε 
ημέρες. 
 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα κάτωθι : 
 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα οι τεχνικές 

προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους  καθώς και η συμμόρφωση τους 
προς τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, πρέπει μαζί με την 
προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν περιγραφή του τελικού 
προϊόντος (τεχνικές προδιαγραφές) που προσφέρουν. 
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 Σο γάλα θα παραδίδεται τμηματικά στους χώρους υποδοχείς που θα 
υποδείξουν  οι αρμόδιες υπηρεσίας και ο ανάδοχος υποχρεούται να το 
παραδίδει μέσα στον οριζόμενο χρόνο ύστερα από ηλεκτρονική 
αλληλογραφία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας εντολής των υπευθύνων που θα 
οριστούν. ε περίπτωση που αδυνατεί να παραδώσει την ποσότητα του 
γάλακτος εντός της οριζόμενης από την υπηρεσία ημερομηνίας τότε 
αυτόματα θα ξεκινάει η διαδικασία έκπτωσής του. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
καθώς δεν μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή του γάλακτος 
από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Σα γάλατα που θα παραδίδονται σε όλες τους χώρους υποδοχείς και σε 
όλους τους φορείς ή δομές θα είναι αυτό που έχει προσφέρει στην 
προσφορά του ο ανάδοχος. 

 Εάν κατά τις τμηματικές παραλαβές διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους 
της σύμβασης ως προς την ποιότητα ή τις ημερομηνίες παραγωγής και 
λήξης τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει μέρος ή 
ολόκληρη την παραγγελία την ημέρα της παραλαβής, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα τεμάχια φέρουν 
αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται 
από την αρμόδια Τπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση των φορέων, έως την αντικατάσταση αυτών με τα 
πρέποντα.  

 Επίσης ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των 
μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που 
πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται. 

 Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 
ψυγεία και μέχρι τους χώρους υποδοχής των φορέων. 
 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Σμήμα 1 : Δήμος Σρίπολης 

Α/Α Είδος  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

(φιάλες) 
Σιμή 

Μονάδας  Δαπάνη 

1 Γάλα φρέσκο λίτρο 66.000 0,92 60.720,00 

ΤΝΟΛΟ  (€) 60.720,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Υ.Π.Α. 13%  (€) 7.893,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  (€) 68.613,60 

Σμήμα 2 : ΝΠΔΔ Δήμου Σρίπολης 

Α/Α Είδος  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

(φιάλες) 
Σιμή 

Μονάδας  Δαπάνη 

1 Γάλα φρέσκο λίτρο 11.100 0,92 10.212,00 

ΤΝΟΛΟ  (€) 10.212,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Υ.Π.Α. 13%  (€) 1.327,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  (€) 11.539,56 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 70.932,00 ευρώ χωρίς 
ΥΠΑ (ή 80.153,16 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Υ.Π.Α. 13%). 
Η δαπάνη των 12.853,61 € θα βαρύνει τον ΚΑ …………… των εξόδων του 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου και η υπολειπόμενη δαπάνη των 
55.759,99 € θα βαρύνει το οικονομικό έτος  2021. 

 Οι εργαζόμενοι του Δήμου Σρίπολης είναι 292 (102 στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – 30 στη Δ/νση 
Σεχνικών Τπηρεσιών & Πολεοδομίας – 63 στη Δ/νση Διοικητικών Τπηρεσιών – 
86 ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για το Δήμο 
Σρίπολης και 11 στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού) 
επί των μηνών απασχόλησης επί 22 μέρες επί την αναλογούσα στον κάθε 
εργαζόμενο ποσότητα (1 λίτρο την ημέρα) = 66.000 φιάλες, το μέγιστο. 

 Οι εργαζόμενοι του ΝΠΔΔ Δήμου Σρίπολης είναι 45 (22 σε παιδικούς 
σταθμούς, 16 στη φιλαρμονική, 2 στο ΚΑΠΗ και  5 στο ΔΑΚ – Κοιμητήριο). 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 
προσφοράς (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της ποσότητας 
κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι το 
προσφερόμενος είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας του είδους σε κάθε τμήμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτη. 

 Οι οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους θα πρέπει ρητά να αναγράψουν 
την ονομασία – μάρκα του προσφέροντος γάλακτος. 

 Οι ποσότητες γάλακτος είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση την 
υπάρχουσα κατάσταση σε εργατοτεχνικό προσωπικό, βάσει της σχετικής 
νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις περιπτώσεις συντάξεων, 
αποχωρήσεων, απολύσεων, προσλήψεων, σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου και μετατάξεων. Οι ποσότητες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες των φορέων μέσα όμως στα όρια του συμβατικού ποσού που θα 
προκύψει. 

 H παραλαβή του γάλακτος θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών 
για το Δήμο Σρίπολης, που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β 
του άρθρου 221 του ν. 4412/16  και με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόμου.  

 Για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών χρησιμοποιήθηκαν τιμές από 
προηγούμενη ανάθεση προμήθεια φρέσκου γάλακτος. 

 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν μαζί την προσφορά τους τα 
κάτωθι: 
A. ε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό είναι παραγωγός ή 

παρασκευαστής: 
1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αρκαδίας, και 
την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νόμο Αρκαδίας, εφόσον 
υπάρχει. Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την 
καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους. ύμφωνα με την K.Y.Α. 
Αριθμ. 15523 /2006 όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση 
καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 
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του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004. Αναγκαία συμπληρωματικά 
μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για την υγιεινή των 
τροφίμων. 

2. Ισχύον Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000 για την παραγωγή - παρασκευή - 
επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων 

3. Ισχύον Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001  για τη διαχείριση της ποιότητας και τη 
βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και 
επιχειρήσεων και 

4. Ισχύον Πιστοποιητικό ISO 14000 για σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 
 

B. ε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι 
παραγωγός ή παρασκευαστής:  
1. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 
22000 για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων, 

2. Ισχύον Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001  για τη διαχείριση της ποιότητας και τη 
βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και 
επιχειρήσεων και 

3. Τπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε 
γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 
προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν ο 
διαγωνισμός. 

Η ανωτέρω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1.του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
2.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του 
Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
3.της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Τπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνέδριο» και 
4.του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…». 

 
 
 

                 Η υντάξασα 

 ΕΛΕΦΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικών Τπηρεσιών  

Μητροπούλου Παναγιώτα  Αλεξοπούλου Νεκταρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΣΡΙΠΟΛΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ      

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΡΕΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

 

 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Σμήμα 1 : Δήμος Σρίπολης 

Α/Α Είδος  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

(φιάλες) 
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ Δαπάνη αριθμητικά ολογράφως 

1 Γάλα φρέσκο λίτρο 66.000    

ΤΝΟΛΟ  (€)  

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Υ.Π.Α. 13%  (€)  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  (€)  

 

Σμήμα 2 : ΝΠΔΔ Δήμου Σρίπολης 

Α/Α Είδος  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

(φιάλες) 
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ Δαπάνη αριθμητικά ολογράφως 

1 Γάλα φρέσκο λίτρο 11.100    

ΤΝΟΛΟ  (€)  

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Υ.Π.Α. 13%  (€)  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  (€)  

 

 
Σρίπολη …../…/2020 

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

(υπογραφή και σφραγίδα προμηθευτή) 
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