ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για
τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

TEXNIKH EKΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες λειτουργίας των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για τα έτη 2018-2019 και
ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως 30/11/2019.
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, παρέχουν καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή,
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία σε νήπια και βρέφη, με σκοπό την πολύπλευρη νοητική,
συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για τη
φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας φιλοξενούνται περίπου
650 βρέφη και νήπια.
Σχετικά με την παροχή γάλακτος, έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις και Οδηγίες:
 H Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 ΦΕΚ 3758 Β’ 25-10-2017 «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς», στην οποία δίδονται οδηγίες στους Δήμους για την
τήρηση του κατάλληλου διαιτολογίου που θα παρέχεται στα νήπια και τα βρέφη που φιλοξενούνται
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής
διατροφής.
Στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται μεταξύ άλλων για τα παιδιά που φιλοξενούνται
στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, η παροχή φρέσκου γάλακτος ή
παστεριωμένου γάλακτος..
Ειδικότερα προτείνεται ημερήσια κατανάλωση 250ml φρέσκου γάλακτος από κάθε νήπιο και βρέφος
(άνω των 12 μηνών).
Σημειώνεται ότι η παροχή φρέσκου γάλακτος στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σύμφωνα με τις
ανωτέρω οδηγίες, εφαρμόζεται για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2018-2019.
 Το υπ΄ αριθ. 40653/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο
προβλέπεται η παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006, οι οποίοι δικαιούται να λαμβάνουν και να
καταναλώνουν ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ημερησίως.
Στους Δημοτικούς Σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, απασχολούνται συνολικά 38
εργαζόμενοι (19 καθαρίστριες και 19 μάγειρες) που δικαιούνται την ανωτέρω παροχή.
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, το
επόμενο διάστημα προβλέπεται να ξεκινήσει η λειτουργία νέων τμημάτων στους υφιστάμενους
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς οι οποίοι θα υποδεχθούν τα παιδιά σταδιακά μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου. Κατόπιν των ανωτέρω υπάρχει πρόβλεψη για την τυχόν απασχόληση 10 επιπλέον
εργαζομένων, δικαιούχων της παροχής γάλακτος και οι οποίοι υπολογίζονται στην παρούσα μελέτη.
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Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω άμεσα και δεδομένου ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
ξεκίνησαν την λειτουργία τους στις 03/09/2018 για το έτος 2018-2019, κρίνεται αναγκαία και
επιτακτική η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή φρέσκου γάλακτος
στα νήπια και τα βρέφη που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, αλλά και στους
εργαζόμενους που δικαιούνται την ανωτέρω παροχή σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006, στον
συντομότερο δυνατό χρόνο.
Το γάλα θα είναι παστεριωμένο σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που
αφορούν την ποιότητα και την συσκευασία.
Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις
προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι σύμφωνα με τις
οδηγίες Ε.Ε. 92/46 και 94/71 και το Π.Δ. 56/1995.
Η δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για τα έτη 2018-2019 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα
από 01/11/2018 έως 30/11/2019, ανέρχεται στο ποσό των 58.990,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 13%) και θα βαρύνει τους Κ.Α 15/6061.0005, 15.6481.0049 του Δημοτικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018 και τους αντίστοιχους ΚΑ του οικονομικού έτους 2019 ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΔΑΠΑΝΗΣ

15.6061.0005

15.6481.0049

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δαπάνες
για
την
προμήθεια παροχών σε
είδος (γάλα)
Προμήθεια
φρέσκου
γάλακτος
για
τους
Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ 2018
ΑΠΟ: 01-11-2018
ΕΩΣ: 31-12-2018

ΕΤΟΣ 2019
ΑΠΟ: 01-01-2019
ΕΩΣ : 30-11-2019

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟ: 01-12-2018
ΕΩΣ: 30-11-2019

2.061,12 €

11.390,40 €

13.451,52 €

6.977,75

38.561,25 €

45.539,00 €

9.038,87 €

49.951,65 €

58.990,52 €

Κερατσίνι: 06/09/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες

των Δημοτικών2015-06-08
Παιδικών Σταθμών για
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές :
α. αγελαδινό γάλα , παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 3,5% λιπαρά
β. αγελαδινό γάλα , παστεριωμένο και ομογενοποιημένο. με 1,5% λιπαρά,
θα πρέπει να είναι δε εντός των ημερομηνιών που αναγράφονται στην συσκευασία του και πριν
από την ημερομηνία λήξεως της κατανάλωσης του και θα είναι σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΣΤ.8
περίπτωση 6 α, του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014).
Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα αντιστοιχεί σε
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβής του από το Δήμο.
Το γάλα θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, με βιδωτό καπάκι ασφαλείας στην οποία θα
αναφέρεται η διάρκεια ζωής και οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις
προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι σύμφωνα με τις
οδηγίες Ε.Ε.92/46 και 94/71 και το Π.Δ.56/1995.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται στοιχεία προϊόντος (χώρα προέλευσης, επωνυμία
προϊόντος, σύνθεση, όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και ανάλυσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες
διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π.).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και την επιλογή του
τρόπου παράδοσης του γάλακτος που αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας
μελέτης και τον χρόνο παράδοσης και μεταφοράς του γάλακτος.
Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από
γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Παραγωγή του γάλακτος σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς
προηγούμενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή
εκπτώτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
Κερατσίνι: 06/09/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες

ΑΔΑΜ: 15REQ00283114
των Δημοτικών2015-06-08
Παιδικών Σταθμών για
τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)

Μονάδα

Ποσότητα
(λίτρα)

Τιμή Μονάδος

Λίτρα

52.204

1,00 €

Σύνολο

Γάλα με 3,5%
1

52.204,00

και 1,5% λιπαρά
ΦΠΑ 13%

6.786,52

Γενικό Σύνολο

58.990,52

Σημείωση
Ανάλυση της ποσότητας του προϋπολογισμού είναι:
ΕΤΟΣ 2018
ΑΠΟ: 01-11-2018 ΕΩΣ: 31-12-2018
Νήπια/ Βρέφη: 650
Εργαζόμενοι: 48



650 νήπια/ βρέφη X 0,250 λίτρα Χ 38 ημέρες = 6.175 λίτρα
48 εργαζόμενοι Χ 1 λίτρο Χ 38 ημέρες =
1.824 λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ: 7.999 λίτρα
ΕΤΟΣ 2019
ΑΠΟ: 01-01-2019 ΕΩΣ: 30-11-2019

Νήπια/ Βρέφη: 650
Εργαζόμενοι: 48



650 νήπια/ βρέφη X 0,250 λίτρα Χ 210 ημέρες = 34.125 λίτρα
48 εργαζόμενοι Χ 1 λίτρο Χ 210 ημέρες =
10.080 λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ: 44.205 λίτρα

Κερατσίνι: 06/09/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες

των Δημοτικών2015-06-08
Παιδικών Σταθμών για
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Γάλα παστεριωμένο με 3,5% λιπαρά και 1,5% λιπαρά.
Το γάλα θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου με βιδωτό καπάκι ασφαλείας .

Αξία ενός τεμαχίου 1,00 €
Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%.

Κερατσίνι: 06/09/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες

των Δημοτικών2015-06-08
Παιδικών Σταθμών για
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1Ο : Αντικείμενο διαγωνισμού
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των Δημοτικών παιδικών
Σταθμών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2018-2019.
Ειδικότερα αφορά την προμήθεια «φρέσκου» ή «παστεριωμένου γάλακτος» για τα νήπια και βρέφη
που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και για παροχή στους δικαιούχους
εργαζόμενους για τα έτη 2018-2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως
30/11/2019.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 58.990,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

Άρθρο 2Ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:













Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15.
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 6 παρ.10.
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Του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ]
Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών
κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και
προϊόντων με βάση το γάλα.
Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία
νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα.
Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις
Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα».
Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α΄/07-04-2014) και ειδικότερα την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤ.8
Την υπ’ αρ. 53361/06 Κ.Υ.Α. περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής» η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ 1503/11-10-2006
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ και η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ
990/Β΄/28-05-2008) Κ.Υ.Α. και την ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/10-07-2007) Κ.Υ.Α.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την
παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής
ιατρικής».
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
Την Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 ΦΕΚ 3758 Β’ 25-10-2017 Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
Το υπ΄ αριθ. 40653/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο
προβλέπεται η παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006

Άρθρο 3ο Διενέργεια του διαγωνισμού
Η διενέργεια του διαγωνισμού πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
Άρθρο 4ο Υπογραφή Σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 5ο Κρατήσεις
Ο μειοδότης επιβαρύνεται με όλα τα τέλη ή κρατήσεις που ισχύουν από το Νόμο.
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Άρθρο 6ο : Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της (01/11/2018) έως 30/11/2019.
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου
προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο
(2) μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων
που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Η σύμβαση δύναται να θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα εφόσον ο ανάδοχος παραδώσει το σύνολο
των ποσοτήτων, πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρου οριζόμενου χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 7ο : Τόπος Παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας τους που του γνωστοποιείται με φαξ.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Α΄ Παιδικός Κερατσινίου – Ξενοφώντος 18 & Θήρας
Β΄ Παιδικός Κερατσινίου – Γρηγορίου Λαμπράκη 594
Γ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Προύσης 103
Δ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Κολοκοτρώνη – Μαυρομιχάλη & Βυζαντίου
Ε΄ Παιδικός Κερατσινίου – Ηπείρου 7
ΣΤ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Περαιβού & Τερψιχώρης
Βρεφονηπιακός Κερατσινίου – Ελευθερίου Βενιζέλου & Μοναστηρίου
Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατσινίου «Κρώσφηλδ» – Ελευθερίου Βενιζέλου & Αναπαύσεως 88
Α΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 35
Β΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Ελευθερίου Βενιζέλου 1
Γ΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 94
Δ΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα
Παιδικός Λιμενικού - Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα
Βρεφονηπιακός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 35 & Αγ. Παντελεήμονος

Άρθρο 8ο : Τρόπος Παράδοσης
Στους συμμετέχοντες παρέχεται οι δυνατότητα επιλογής, δύο (2) τρόπων παράδοσης του γάλακτος:
A) Με πραγματοποίηση καθημερινών παραδόσεων, σύμφωνα με την ημερήσια παραγγελία κάθε
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και την παράδοση του γάλακτος στις εγκαταστάσεις αυτών.
Το γάλα θα παραλαμβάνεται από τους υπευθύνους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και θα
διατηρείται στα ψυγεία που διαθέτουν οι Δημοτικού Παιδικοί Σταθμοί. Σε περίπτωση που σε
κάποιους Σταθμούς ο διαθέσιμος χώρος των ψυγείων δεν επαρκεί για την φύλαξη του γάλακτος, ο
ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει δικά του ψυγεία, αναλαμβάνοντας και την συντήρηση τους.
B) Με πραγματοποίηση παραδόσεων κάθε δεύτερη ημέρα, σύμφωνα με την παραγγελία κάθε
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και την παράδοση του γάλακτος στις εγκαταστάσεις αυτών.
Το γάλα θα παραλαμβάνεται από τους υπευθύνους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο σύνολο των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών δικά του ψυγεία, αναλαμβάνοντας και την συντήρηση τους.
Οι συμμετέχοντες, πρέπει να δηλώσουν κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς με ποιόν
τρόπο προτίθεται να θα πραγματοποιήσουν την παράδοση του γάλακτος
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ΑΡΘΡΟ 9ο : Υποχρεώσεις αναδόχου
Το γάλα θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου , με βιδωτό καπάκι ασφαλείας . Δεν πρέπει
να είναι ελλιποβαρή , χτυπημένη κ.λ.π.. 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.
Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα αντιστοιχεί
σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβής του από τους
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστερίωσης και η
ημερομηνία λήξης.
Το γάλα πρέπει να είναι αγνό αγελαδινό, που θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά του συστατικά και θα
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).
Εφόσον κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις
η αρμόδια επιτροπή παραλαβής προτείνει αντικατάσταση αυτών και αν ο προμηθευτής δεν
συμμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα, πέραν της έκπτωσης ο Δήμος δύναται να προβεί στην
κάλυψη τους ως δαπάνες με την εγγυητική του αναδόχου.
Με κάθε παράδοση ειδών θα εκδίδονται δελτία αποστολής, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται
αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής και με τις τιμές σύμφωνα με την
υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος).

Κερατσίνι: 06/09/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τίτλος : «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για τα έτη
2018-2019»
Αρ. Διακήρυξης ………... /…...-…….-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της Επιχείρησης ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ
………………………., που εδρεύει στ… …………………….., οδός ……………….………,
αριθμός …….., τηλ. …………………., fax ……………….

Α/Α

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)

Μονάδα

Ποσότητα (λίτρα)

Λίτρα

52.204

Προσφερόμενη
Τιμή Μονάδος

Σύνολο

Γάλα με 3,5%
1
και 1,5% λιπαρά
Συνολική Τιμή Προσφοράς
Χωρίς Φ.Π.Α
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο Προσφοράς
Με Φ.Π.Α.

Ολογράφως:
Συνολική Τιμή Προσφοράς Χωρίς Φ.Π.Α : …………………………………………….
Ποσό Φ.Π.Α. 13% : …………………………………………….
Γενικό Σύνολο Προσφοράς Mε Φ.Π.Α.

: ……………………………………………..

Ο Προσφέρων
Σφραγίδα/ Υπογραφή
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