
                      ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος έτους 2020 -2021 για 
τις ανάγκες των καθαριστριών µε σύµβαση έργου της Α΄θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας 
Η εν λόγω ετήσια προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος περιεκτικότητας λιπαρών 3,5% ή 
1,5% και οι απαραίτητες προς προµήθεια ποσότητες αναφέρονται στην εκτιµώµενη αξία 
σύµβασης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7.656,88 ευρώ µε το Φ.Π.Α.13%   
Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόµιµες διαδικασίες που ο νόµος προβλέπει. 
Ο αριθµός των δικαιούχων εργαζοµένων προκύπτει από τις Μισθοδοτικές καταστάσεις των  
καθαριστριών σχολείων Α΄θµιας Εκπαίδευσης µε σύµβαση έργου 10 µηνών. 

 
Άρθρο 1

ο 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος 
περιεκτικότητας λιπαρών 3,5% ή 1,5% για τις δικαιούχες καθαρίστριες µε σύµβαση έργου . 

 Η προµήθεια θα είναι σύµφωνη µε την αριθ. 53361/02-10-2006 Κ.Υ.Α. 
(Φ.Ε.Κ.1503/τ.Β΄/11-10-2006) «Παροχή µέσων  ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. Τ.Τ. 
36586/10-07-2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1323/τ.Β΄/30-07-2007) και την αριθ. 31119/19-05-2008 
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 990/τ.Β΄/28-05-2008). 
 

Άρθρο 2 

                           Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:  
Το Ν. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-206  Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Το Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 ( ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) 

«Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». 

Τη µε αριθµό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. και ιδίως το 140 άρθρο 

της. 
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (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 31119/2008  (ΦΕΚ 990 Β΄/28-5-2008) 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». 

 

Άρθρο 3
ο 

Ο ανάδοχος, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος της προµήθειας, θα πρέπει 
να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

Ο υπογράφων την σύµβαση ανάδοχος  πρέπει απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι το γάλα 
που θα παραδίδει πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
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Τµήµα Παιδείας δια βίου µάθησης 
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ΜΕΛΕΤΗ: «Προµήθεια φρέσκου γάλακτος 
για τις καθαρίστριες µε σύµβαση έργου 
Α΄θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας » 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.656,88 ευρω 
CPV: 15511100-4 «Παστεριωµένο γάλα» 

 



Άρθρο 4
ο 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει µε την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση 
µε το 5% του προϋπολογισµού πλην του Φ.Π.Α.13% (Ν.4412/2016 άρθρο 72 παρ. 1β ), 
διάρκειας έως και ενός (1) µήνα µετά την λήξη της ανωτέρω σύµβασης. 

Σε περίπτωση που τα παραδοτέα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα να µην προβεί στην παραλαβή του είδους και η ανωτέρω εγγυητική 
επιστολή θα καταπέσει υπέρ του ∆ήµου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
Άρθρο 5

ο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, µετά την υπογραφή της σύµβασης, να παραδώσει άµεσα στο 
∆ήµο ένα (1) ψυγείο συντήρησης των προϊόντων, που θα τοποθετήσει ο ίδιος στους χώρους 
εργασίας του ∆ήµου, µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιεί καθηµερινές παραδόσεις (πλην Κυριακών και αργιών) από 
τις 7:30 πµ έως τις 8:30 πµ στους σύµφωνα µε το άρθρο 7 υποδειχθέντες χώρους εργασίας 
µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου µε δικά του µεταφορικά µέσα (ψυγεία), τα οποία θα 
πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
µεταφοράς γάλακτος. Το παστεριωµένο γάλα θα παραδίδεται σε συσκευασίες του ενός (1) 
λίτρου λιπαρών 3,5% ή 1,5%. 

Οι παραδοτέες ποσότητες του παστεριωµένου γάλακτος  αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό, οι οποίες είναι σε αριθµό το ανώτερο 28 λίτρα  
καθηµερινά. 

Ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται για τις καθηµερινές παραδόσεις ανάλογα µε τον 
αριθµό των δικαιούχων εργαζοµένων (ποσότητες ανά κατηγορία περιεκτικότητας 
λιπαρών 3,5% ή 1,5%). 

Η ηµεροµηνία παράδοσης του είδους στην Υπηρεσία θα είναι το αργότερο την εποµένη 
της αναγραφόµενης ηµεροµηνίας παραγωγής για το παστεριωµένο γάλα. Σε περίπτωση 
υπέρβασης, µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν 
4412/2016. 
Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο τµηµατικά και 
ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
σύµβαση και στα άρθρα του ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016. 

 
Άρθρο 6

ο
 

Το προς προµήθεια είδος θα πρέπει να  είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/02-10-2006, γάλα φρέσκο παστεριωµένο αγελαδινό µε 
ηµεροµηνία λήξης το ανώτερο επτά (7) ηµερών υπολογισµένες από την ηµέρα παραγωγής, 
σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, σε κατάλληλη εγκεκριµένη συσκευασία για τρόφιµα. 

Εάν κατά την παραλαβή τους τα παραδοτέα είδη  δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 
σύµβασης, ως προς την ποιότητα του προϊόντος ή τις ηµεροµηνίες παραγωγής και λήξης 
καθώς και στην περίπτωση που δεν πληροί τις σχετικές προδιαγραφές όπως καθορίζονται 
από τον κώδικα τροφίµων και ποτών και σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.8 
του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/07-04-2014) ως «παστεριωµένο γάλα», ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το προµηθευόµενο είδος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016, µε νέο 
που να πληροί τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 

 
Άρθρο 7

ο
 

1. Ο ανάδοχος  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει το φρέσκο παστεριωµένο γάλα 
σύµφωνα µε την αριθ. 53361/02-10-2006 κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 
1503/τ.Β΄/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
ΤΤ/36586/07 (Φ.Ε.Κ. 1323/τ.Β΄/30-07-2007) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονοµίας και Οικονοµικών – 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και µε την 3119/08 (Φ.Ε.Κ. 
990/τ.Β΄/28-05-2008), στους κατωτέρω χώρους  εργασίας: 

 
Τµήµα Παιδείας ∆ήµου Νέας Ιωνίας Α΄ όροφος στην οδό Αγ. Γεωργίου και Σελευκείας από 
∆ευτέρα  έως  Παρασκευή και ώρα παράδοσης: 7.30 πµ – 8.30 π.µ. 

 



Για κάθε παράδοση των φιαλών του γάλακτος θα εκδίδεται καθηµερινά ένα (1) δελτίο 
αποστολής. Στο τέλος του µήνα θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιµολόγιο και θα αποστέλλεται 
στο Τµήµα Παιδείας του ∆ήµου 

2.  Η αποθήκευση του παστεριωµένου γάλακτος θα γίνεται σε κατάλληλα και σύγχρονα 
ψυγεία που ο ανάδοχος θα τοποθετήσει υποχρεωτικά  σε όλους τους ανωτέρω χώρους 
εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας µελέτης. Θα έχει επίσης την ευθύνη της 
κάθε είδους επισκευής, συντήρησης ή/και  αντικατάστασης  των ψυγείων αυτών.  

 
Άρθρο 8

ο
 

Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται ως εξής: Στο τέλος κάθε µήνα θα τιµολογείται η συνολική 
ποσότητα του παστεριωµένου γάλακτος που παραδόθηκε. Στην συνέχεια θα παραδίδονται 
προς εξόφληση. 

 
Άρθρο 9

ο
 

Η τιµή µονάδος θα είναι σταθερή και αµετάβλητη, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 
δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση.

 

 
Άρθρο 10

ο 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από 
µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

 
Άρθρο 11

ο 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να στέλνει δείγµατα  σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο 
Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα του αναδόχου για τον ποιοτικό έλεγχο.    

 
Άρθρο 12

ο 

Η διάρκεια της σύµβασης για το παστεριωµένο γάλα ορίζεται για δώδεκα (12) µήνες 
αρχοµένης από την επόµενη της  ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης.  

 
Άρθρο 13

ο 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όπως ακριβώς 
ισχύουν. 
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                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Το αγελαδινό γάλα (παστεριωµένο και οµογενοποιηµένο µε 3,5 % λιπαρά και 1,5 % 
λιπαρά), θα πρέπει να  είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση µε 
αριθµό 53361/02-10-2006, γάλα φρέσκο παστεριωµένο αγελαδινό µε ηµεροµηνία λήξης το 
ανώτερο επτά (7) ηµερών υπολογισµένες από την ηµέρα παραγωγής και να πληροί τις 
σχετικές προδιαγραφές όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.8 του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α’/07-04-
2014) ως «παστεριωµένο γάλα». 

Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγµένο από οποιαδήποτε 
άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και οµογενοποίηση και θα 
είναι συσκευασµένο σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου είτε υλικό tetrapack ή από υλικό PVC 
κατάλληλο για τρόφιµα σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων και Ποτών και θα κλείνει µε καπάκι 
ασφαλείας. 

Στη 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, η 
θερµοκρασία συντήρησης του,  το είδος της θερµικής επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα, 
η ηµεροµηνία παραγωγής ή θερµικής επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα, η οποία θα 
πρέπει να είναι η αµέσως προηγούµενη από την ηµεροµηνία παράδοσης. Επίσης θα πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς και σε  εµφανές σηµείο, στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το σήµα του 
προϊόντος, η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε µέρες, όπως επίσης και τα θρεπτικά συστατικά 
του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. 
Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι λιποβαρείς, χτυπηµένες, παραµορφωµένες, να έχουν 
αλλοιώσεις κ.λ.π. Το εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας θα πρέπει απαραίτητα να 
κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας, αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί µε την προσφορά. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Μ.Α.Π   ( Φρέσκο Γάλα ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  

ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  Α΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                            
                              CPV: 15511100-4 «Παστεριωµένο γάλα» 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αριθµός 
∆ικαιούχων 

 

Ηµέρες  
Απασχόλησης 

Μήνες 

Απασχόλησης 

Σύνολο 

ηµερών 
απασχόλησης 

 

Ποσότητα 
σε λίτρα 

 

Τιµή 
µονάδας 

 

 
Σύνολο 

Φρέσκο  
Γάλα 

 
28  

 
22 

 
10   

 
6.160   

 
6.160 

 
1,10 

 
 6.776 

       ΦΠΑ 13%    880,88 

     ΣΥΝΟΛΟ 7.656,88 
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