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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 10/05/2019    

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΓΑΛΑΤΟΣ)  

για τ ις  ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
ο ικονομικού έτους 2019  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.1ΑΜΑΞ/2019  
 

Cpv 15500000-3  
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:    

 2.665,16€ 
 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   &  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016, 
προβλέπεται η διενέργεια της ακόλουθης προμήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω : 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 
αιτούμενης συνολικής πίστωσης (με ΦΠΑ 13%) 2.665,16€ 

 
Η  άνω προμήθεια χρηματοδοτείται φέτος από Δημοτικούς πόρους  συνολικά με το παραπάνω 
ποσό που έχει προβλεφτεί και εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 στους Κ.Α.: 
10-6063.0001, 15-6063.0001, 20-6063.0001, 30-6063.0001,35-6063.0001, 70.05-6063.0001 
που αφορούν το δήμο Καρδίτσας. 
Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016.  
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, αλλά και 
τυχόν συμβασιούχους που θα απασχολήσει η υπηρεσία.  
Την παροχή δικαιούται το προσωπικό που αναφέρεται στις ειδικότητες της Κ.Υ.Α., ανεξαρτήτως 
σχέσεως εργασίας με την υπηρεσία.  
Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αναφέρεται σε υλικά αξίας περίπου 2.665,16€ 
Ο προϋπολογισμός του γάλατος και η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του 
είδους   παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά  παρακάτω.  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 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 ημερομηνία λήξης τρείς (3) ημέρες μετά την ημέρα παράδοσης και με διάρκεια ζωής όχι 
μεγαλύτερη από επτά (7) ημερών  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.Δ. 56/95 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 119/97 
περί συμμόρφωσης με τις Κοινοτικές Οδηγίες για την παραγωγή και εμπορία γάλακτος καθώς 
και τους 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. Αυτά θα περιλαμβάνονται στο τεύχος της τεχνικής προσφοράς επι ποινής 
αποκλεισμού. 

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
Το προς προμήθεια γάλα πρέπει να έχει λευκό ή υπόλευκο χρώμα, ευχάριστη οσμή και τη 
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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 επί 
ποινής αποκλεισμού. 

 
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 Δήμος 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 
Δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε 
ευθύνης του Δήμου Καρδίτσας. 

 
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.  
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Α)  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
– ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ   ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ
ΝΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1  
ΓΑΛΑ  

ΦΡΕΣΚΟ 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΛΙΤΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟΙ 202 12 2424,00 0,973 2.358,55 € 
               ΣΥΝΟΛΟ  2.358,55 € 
                Φπα 13% 306,61 € 

                
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 2.665,16 € 

Α/Α Ανά υπηρεσία εργαζόμενοι     

 1 
10-

6063.0001 15-6063.0001 
20-
6063.0001 25-6063.0001 

306063.00
01- 

35-
6063.0001 

70.05-
6063.0001 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

  3 63 95  17 12 12 202  
 

                                                                                                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

                                                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                                                                                      ΝΤΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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