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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ  02 /1 /2014  

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΓΑΛΑΤΟΣ)   

γ ια  τ ις  ανάγκες  των υπηρεσιών του ∆ήµου ο ι κονοµικού  
έ τους 2014  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.2∆/2014  
KA:10-6061,0001 /15-6061,0001 / 20 -6061 /25-6061/30-6061/ 

35-6061/ 45-6061/70,05-6061.0001   
Cpv 15511000-3  

ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ :   

66.884,0220 € 
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   &  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 
Με την παρούσα µελέτη που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, προβλέπεται η 
ανάθεση της ακόλουθης προµήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

αιτούµενης συνολικής πίστωσης (µε ΦΠΑ 13%) 66.884,0220 € 
Η  άνω προµήθεια χρηµατοδοτείται φέτος από ∆ηµοτικούς πόρους  συνολικά µε το παραπάνω ποσό 
που έχει προβλεφτεί για εγγραφή στον Προϋπολογισµό του έτους 2014 στους Κ.Α.:  10-6061,0001, 15-
6061,0001, 20 -6061,0001, 25-6061,0001, 30-6061,0001 35-6061,0001, 45-6061,0000  70,05-
6061,0001 που αφορούν το δήµο Καρδίτσας, 60.02.99.00. της ∆ΕΥΑΚ και 15-6063 του ∆ΟΠΑΚ. 
Θα εκτελεστεί δε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
Ο καθορισµός των µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων στους ΟΤΑ, καθώς και της παροχής 
γάλακτος περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 53361/06  (ΦΕΚ 1503/2006).  Με την απόφαση αυτή ορίζονται και 
οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών, καθώς και οι ειδικότητες που δικαιούνται την 
παροχή.  
Τα άτοµα που δικαιούνται την παροχή υπολογιστήκαν µε βάση την υπάρχουσα δύναµη του δήµου σε 
ειδικότητες που δικαιούνται την παροχή, τους υπό µετάταξη υπαλλήλους που τυχόν θα στελεχώσουν 
τον νέο Καλλικρατικό δήµο,  αλλά και τυχόν συµβασιούχους που θα απασχολήσει η υπηρεσία, την 
δύναµη της ∆ΕΥΑΚ και τη δύναµη του ∆ΟΠΑΚ.  
Την παροχή δικαιούται το προσωπικό που αναφέρεται στις ειδικότητες της Κ.Υ.Α., ανεξαρτήτως 
σχέσεως εργασίας µε την υπηρεσία.  
Σύµφωνα δε µε την Κ.Υ.Α. 36586/2007 ο ∆ήµος Καρδίτσας και οι φορείς του έχουν τη δυνατότητα να 
ζητήσουν από τον προµηθευτή να παρέχει µέρος της ποσότητας σε γάλα τύπου εβαπορέ, αν αυτό 
καταστεί αναγκαίο. Η ενδεικτική τιµή για το εβαπορέ έχει υπολογιστεί σε 0,90 λεπτά το τεµάχιο µαζί µε 
το ΦΠΑ.  
Η συγκεκριµένη τεχνική έκθεση αναφέρεται σε υλικά αξίας περίπου 66.884,0220  € 
Ο προϋπολογισµός του γάλατος και η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του είδους   
παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά  παρακάτω.  
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
 
Ορισµός 
Το πλήρες (λιπαρά 3,5%) φρέσκο παστεριωµένο οµογενοποιηµένο γάλα, σε συσκευασία εµφιάλωσης 
ενός (1) λίτρου θα είναι οποιασδήποτε αναγνωρισµένης µάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εµπόριο 
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και ποτών. Το φρέσκο γάλα θα είναι παστεριωµένο από αγνό 
αγελαδινό γάλα, το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή 
θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 71,7οC για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναµος 
συνδυασµός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και 
θερµοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος. Αµέσως, δε, µετά την παστερίωση ψύχεται 
σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6οC. Σε αυτή τη θερµοκρασία των 6οC συντηρείται. Η 
διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
πέντε (5) ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας παστερίωσης.  
 
Πρώτες ύλες – επεξεργασία πρώτης ύλης 
Το προϊόν πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και ιδιαίτερα 
των άρθρων 79 και 80 καθώς και Π.∆. 56/95 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 119/97 περί 
συµµόρφωσης µε τις Κοινοτικές Οδηγίες για την παραγωγή και εµπορία γάλακτος καθώς και τους 
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νέους Κοινοτικούς Κανονισµούς 852/2004, 853/2004 και 854/2004. Το προϊόν θα διαθέτει 
παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειρά ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και 
ελέγχου του HACCP ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. 
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
Το προς προµήθεια γάλα πρέπει να έχει λευκό ή υπόλευκο χρώµα, ευχάριστη οσµή και τη 
χαρακτηριστική γεύση, υφή και δοµή του φρέσκου γάλακτος. 
 
Γενετικά τροποποιηµένο γάλα 
Το προς προµήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ή του εργοστασίου 
παρασκευής του ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιηµένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες 
παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιηµένο υλικό, και τέλος για την παραγωγή του 
προϊόντος δεν χρησιµοποιήθηκαν γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί (GMOs). Η δήλωση αυτή 
θα περιλαµβάνεται στο στέλεχος της τεχνικής προσφοράς. 
 
Συσκευασία-αποθήκευση προµηθευόµενου γάλακτος και λοιπές διατάξεις 
1. Το προς προµήθεια γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε συσκευασίες εγκεκριµένες 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
2. Η συσκευασία δεν θα πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν 
δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 
3. Η συσκευασία του γάλακτος θα είναι του 1 lt. 
4. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται όλες οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία ενδείξεις, 
το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος καθώς και η διάρκεια και θερµοκρασία συντήρησης. Η 
παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια µε χειρολαβές και εσωτερικά χωρίσµατα 
5. Ο προµηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την διατήρηση και µεταφορά του 
προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Ο προµηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία  στα  σηµεία 
που θα γίνεται η παράδοση, για την φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος.  
Ο προµηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ψυγεία αυτά. 
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων αυτών. 
Η χρέωση της συντήρησης θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή. 
7. Ο προµηθευτής επίσης  αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το 
ψυγείο που έχει βλάβη µε άλλο ψυγείο. Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον προµηθευτή. 
8. Το προϊόν συντηρούµενο στην προβλεπόµενη θερµοκρασία ψύξης για διάρκεια από την 
ηµεροµηνία παρασκευής του έως την ηµεροµηνία λήξεώς του δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις 
περιεχοµένου ή συσκευασίας οι οποίες οφείλονται σε µικροβιακές ή ενζυµατικές διεργασίες. 
9. Οι φορτωεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προµηθευτή. 
10. Ο τυχόν απαιτούµενος για την εκτέλεση της προµήθειας µηχανικός εξοπλισµός αν δεν 
διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα 
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ή ευθύνη. 
 
Εργαστηριακές εξετάσεις 
Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, µπορεί να ζητήσει από τον 
προµηθευτή να διενεργηθούν µικροβιολογικές και χηµικές εξετάσεις προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι 
µικροβιολογικοί παράγοντες και η χηµική σύσταση του υπό προµήθεια γάλακτος είναι σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
Παρακολούθηση παρασκευής 
Ο ∆ήµος µπορεί να παρακολουθεί την όλη επεξεργασία, µε επιτροπή από ειδικούς στον τόπο 
παρασκευής. Η δαπάνη για τη µετάβαση και παρακολούθηση της όλης επεξεργασίας παρασκευής 
βαρύνει τον υποψήφιο προµηθευτή. 
 
Ατύχηµα και ζηµιές 
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και 
µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για αποζηµιώσεις για ζηµιές που θα προκληθούν 
από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, 
τα εργαλεία κλπ. σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων, των 
κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του ∆ήµου Καρδίτσας. 
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Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος 
Το τελικό προϊόν θα πρέπει να έχει θερµανθεί και αποστειρωθεί  σε ερµητικά κλειστές συσκευασίες των 
οποίων το σύστηµα κλεισίµατος πρέπει να παραµένει άθικτο.  
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΑΠΟΡΕ 
 

To γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ, πλήρες απαλλαγµένο από οποιαδήποτε 
άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθµού αποστείρωση σε µεταλλική 
συσκευασία των 410 γραµµαρίων περίπου καθαρού βάρους. 
Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός λίτρου τουλάχιστον και ειδικό βάρος 1,028 g/l σύµφωνα µε 
τον κώδικα τροφίµων και ποτών άρθρο 80 παρ. 3. 
Να αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml έτοιµου για 
κατανάλωση προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των 11 (ένδεκα) µηνών εκτός ψυγείου καθώς να φέρει τη σήµανση C.E. 
• Υπολογισµός γάλακτος ανά άτοµο την ηµέρα σε κουτιά: 

Με βάση την 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχή µέσων 
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05- 2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 
1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ προβλέπεται σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας του ΟΤΑ να 
χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου µακράς διάρκειας ή τύπου 
εβαπορέ επί κυτίου δηλαδή για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιµου γάλακτος 
ηµερησίως το οποίο αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,295 του κουτιού καθαρού βάρους 410 gr 
συµπυκνωµένου, ηµερησίως, υπολογιζόµενο ως εξής : 
Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιµο γάλα είναι 1 όγκος συµπυκνωµένου 
γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 410 gr συµπυκνωµένου γάλακτος είναι 386 ml και 
αραιώνοντας το µε νερό 386 ml µας δίνει 772 ml έτοιµο γάλα και το ένα λίτρο ίσο µε 1,295 κουτιά 
εβαπορέ. 

 
Α)  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  για όλους τους φορείς  
 

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΑΤΟΜΑ 
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΛΙΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 
ΓΑΛΑ 

 ΦΡΕΣΚΟ 
ΛΙΤΡΟ 

270  
( 237 υπ. ∆ήµου 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

28 της  ∆ΕΥΑΚ 
5 του 

∆ΟΠΑΚ) 

61020 0,9700 € 59.189,4000 € 

     
Φπα 
13% 

7.694,6220€ 

     
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

66.884,0220€ 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

Η Α. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 
ΠΟΛΛΗ ΑΚΡΙΒΗ 

 

 

 

 

 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΤΜ .  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  

 


