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Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 2018

TEXNIKH EKΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων
εργαζομένων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των Σχολικών Επιτροπών για τα έτη
2018-2019.
Ειδικότερα αφορά την προμήθεια σε είδος «παστεριωμένο γάλα» για τους δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας καθώς επίσης και για τις σχολικές
καθαρίστριες που εργάζονται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιάς & Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα για το
χρονικό διάστημα από 01/12/2018 έως 30/11/2019.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το 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).
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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9. 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.
10. 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».
11. 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».
12. Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίως δε το
14ο άρθρο .
13. 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.
14. 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.
15. 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».
16. Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α΄/07-04-2014) και ειδικότερα την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤ.8
17. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),
18. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
19. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 240),
που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α’18).
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 καθαρή ποσότητα του προϊόντος θα είναι ένα λίτρο ανά συσκευασία.
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα λίτρο για κάθε ημέρα καθώς και τις αργίες ή τις εξαιρέσιμες σε
όσους εργάζονται.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 190.621,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 13%) και η δαπάνη ανά φορέα υλοποίησης της προμήθειας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
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Α) ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΔΑΠΑΝΗΣ

10.6061.0003

15.6061.0005

20.6061.0005

35.6061.0005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δαπάνες για
προμήθεια
παροχών
είδος (γάλα)
Δαπάνες για
προμήθεια
παροχών
είδος (γάλα)
Δαπάνες για
προμήθεια
παροχών
είδος (γάλα)
Δαπάνες για
προμήθεια
παροχών
είδος (γάλα)

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

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

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

372,90 €

3.952,74 €

4.325,64 €

2.933,48 €

25.456,64 €

28.390,12 €

9.347,36 €

92.131,16 €

101.478,52 €

4.797,98 €

39.154,50 €

43.952,48 €

17.451,72 €

160.695,04 €

178.146,76 €

την
σε
την
σε
την
σε
την
σε

ΣΥΝΟΛΟ

Β) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΔΑΠΑΝΗΣ
Α΄ ΒΑΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δαπάνες για την
προμήθεια
παροχών
σε
είδος (γάλα)

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

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

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

700,60 €

7.356,30 €

8.056,90 €

Γ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΔΑΠΑΝΗΣ
Β΄ ΒΑΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δαπάνες για την
προμήθεια
παροχών
σε
είδος (γάλα)

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

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

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

384,20 €

4.034,10 €

4.418,30 €

Κερατσίνι: 12/09/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΜΙΛΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη
των αναγκών των δικαιούχων
15REQ00283114
2015-06-08
εργαζομένων του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα
έτη 2018-2019»
Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 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 (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 και τον τρόπο μεταφοράς του προϊόντος μέχρι τον τόπο
παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα μελέτη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών,
με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Ο προσφέρων υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Πιστοποιητικό ISO 22000 του εργοστασίου παραγωγής για την παραγωγή γάλακτος ή
ισοδύναμο αυτού
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:
 Ότι αναλαμβάνει να εγκαταστήσει ικανό αριθμό ψυγείων στους συγκεκριμένους χώρους
παράδοσης (4 σημεία για τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας – 4 σημεία για τις Σχολικές
Επιτροπές) έχοντας και την ευθύνη συντήρησής τους, για την τοποθέτηση και συντήρηση των
παραδιδόμενων ποσοτήτων γάλακτος
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Ότι τα είδη θα παραδίδονται στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος και οι Σχολικές
Επιτροπές κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, σε χρόνο ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι
μεγαλύτερος από τον ζητούμενο.
Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα, ή δεν
θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.
Το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα είδη, (εφόσον φυσικά δεν τα
παράγει ο ίδιος) ή τον παραγωγό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
Ότι αναλαμβάνει να παραδίδει με ασφαλή τρόπο το γάλα στους τόπους παράδοσης που
ορίζει ο Δήμος και οι Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

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.
Κατασκευή του είδους 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: 12/09/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΜΙΛΗΣ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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«Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη

των αναγκών των δικαιούχων
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114
2015-06-08

εργαζομένων του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα
έτη 2018-2019»

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

Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)

Μονάδα

Α.Τ.

Ποσότητα
(λίτρα)

Τιμή
Μονάδος

Σύνολο

Λίτρα

1

168.692

1,00 €

168.692,00 €

Γάλα με 3,5%
1
και 1,5% λιπαρά
ΦΠΑ 13%

21.929,96 €

Γενικό Σύνολο

190.621,96 €

Σημείωση
Ανάλυση της ποσότητας του προϋπολογισμού είναι:
ΈΤΟΣ 2018
ΑΠΟ: 01-12-2018
ΕΩΣ: 31-12-2018

Α) ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


236 άτομα Χ 1 μήνα Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 5.192 λίτρα. Μόνιμο προσωπικό-Αορίστου χρόνου



137 άτομα Χ 1 μήνα Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 3.014 λίτρα. Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2009-Προκήρυξη
3Κ/2018 - Ασφαλιστικά



1 άτομο Χ 1 μήνα Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 22 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών ( πρόγραμμα
Ρομά)



129 άτομα Χ 1 μήνα Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 2.838 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών (8μηνα)



164 άτομα Χ 1 μήνα Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 3.608 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών
(ΟΑΕΔ)



14 άτομα Χ 1 μήνα Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 308 λίτρα. Προσωπικό πρακτική ΕΠΑΛ



21 άτομα Χ 1 μήνα Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 462 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών (12-μηνα
ΕΣΠΑ)
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Β) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


31 άτομα Χ 1 μήνα Χ 20 ημέρες εργάσιμες = 620 λίτρα. Σχολικές Καθαρίστριες (πρωτοβάθμια
σχολική επίτροπή)

Γ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


17 άτομα Χ 1 μήνα Χ 20 ημέρες εργάσιμες = 340 λίτρα. Σχολικές Καθαρίστριες (δευτεροβάθμια
σχολική επίτροπή)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ 01-12-2018 ΕΩΣ 31-12-2018 : 16.404 λίτρα

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

Α) ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


236 άτομα Χ 10 μήνες Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 51.920 λίτρα. Μόνιμο προσωπικό-Αορίστου
χρόνου



172 άτομα Χ 10 μήνες Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 37.840 λίτρα. Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2009Προκήρυξη 3Κ/2018 - Ασφαλιστικά



1 άτομο Χ 11 μήνες Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 242 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών
(πρόγραμμα Ρομά)



129 άτομα Χ 7 μήνες Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 19.866 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών
(8-μηνα)



163 άτομα Χ 7 μήνες Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 25.102 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών
(ΟΑΕΔ)



14 άτομα Χ 7 μήνες Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 2156 λίτρα. Προσωπικό πρακτική ΕΠΑΛ.



21 άτομα Χ 11 μήνες Χ 22 ημέρες εργάσιμες = 5082 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών
(12-μηνα ΕΣΠΑ)

Β) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


31 άτομα Χ 10 μήνες Χ 21 ημέρες εργάσιμες = 6510 λίτρα. Σχολικές Καθαρίστριες
(πρωτοβάθμια σχολική επίτροπή)

Γ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


17 άτομα Χ 10 μήνες Χ 21 ημέρες εργάσιμες = 3570 λίτρα. Σχολικές Καθαρίστριες
(δευτεροβάθμια σχολική επίτροπή)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 30-11-2019 : 152.288 λίτρα
Κερατσίνι: 12/09/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΜΙΛΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114
2015-06-08
των αναγκών των δικαιούχων
εργαζομένων του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα
έτη 2018-2019»
Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 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: 12/09/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΜΙΛΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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«Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη

ΑΔΑΜ: 15REQ00283114
2015-06-08
των αναγκών των
δικαιούχων

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

εργαζομένων του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και των Ν.Π.Δ.Δ για τα
έτη 2018-2019»
Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1Ο : Αντικείμενο διαγωνισμού
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων
εργαζομένων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των Σχολικών Επιτροπών για τα έτη
2018-2019.
Ειδικότερα αφορά την προμήθεια σε είδος «παστεριωμένο γάλα» για τους δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας καθώς επίσης και για τις σχολικές
καθαρίστριες που εργάζονται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιάς & Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα για το
χρονικό διάστημα από 01/12/2018 έως 30/11/2019.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 190.621,96ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13%)

Άρθρο 2Ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το 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).
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-072013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. 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 1503/11-102006 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.
12. 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».
13. 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».
14. Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίως δε το
14ο άρθρο .
15.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.
16.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.
17. 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».
18.Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α΄/07-04-2014) και ειδικότερα την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤ.8
19. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),
20. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
Άρθρο 3ο
Η διενέργεια του διαγωνισμού ακολουθεί τις διατάξεις 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).
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
O ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή επιμέρους συμβάσεων με κάθε φορέα υλοποίησης της
προμήθειας ήτοι :
α) Τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
β) Την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
γ) Την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο
εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 5ο
Ο μειοδότης επιβαρύνεται με όλα τα τέλη ή κρατήσεις που ισχύουν από το Νόμο.
Άρθρο 6ο
Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 7ο : Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης
7.1 Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της έως τις 30/11/2019
7.2 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
τριών (3) 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
και των Σχολικών Επιτροπών.
7.3 Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων
γάλακτος που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η
διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει
κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή.
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων γάλακτος, ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί καθημερινές παραδόσεις σύμφωνα με την παραγγελία του Δήμου
μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβαση και η αντίστοιχη ποσότητα γάλακτος θα παραδίδεται
στους δικαιούχους στον χώρο που θα ορίσει η υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του
δαπάνη να προσκομίσει και να συντηρεί σε καλή λειτουργία ψυγεία διατηρήσεως του προϊόντος
στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος και οι Σχολικές Επιτροπές.
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Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστερίωσης και η
ημερομηνία λήξης και να παραδίδεται σε ψυγεία ,τα οποία ο Προμηθευτής θα παραδώσει δωρεάν
στους τόπους που θα του ορίσει ο Δήμος και οι Σχολικές Επιτροπές. Τα ψυγεία θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα και δυσοσμία και θα επιστρέφονται στον προμηθευτή στο
τέλος της σύμβασης.
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).
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 το
Δήμο.
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.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει ικανό αριθμό ψυγείων στους συγκεκριμένους
χώρους παράδοσης (4 σημεία για τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας – 4 σημεία για τις
Σχολικές Επιτροπές) έχοντας και την ευθύνη συντήρησής τους, για την τοποθέτηση και
συντήρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων γάλακτος
Με κάθε παράδοση ειδών θα εκδίδονται δελτία αποστολής, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται
αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά υπηρεσία για τον Δήμο
και ανά Σχολική Επιτροπή και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά
του αναδόχου (τιμές μονάδος).
Κερατσίνι: 12/09/2018
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