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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ α.α. 8/2017
Κ.Α. : 20.6063
ΣΙΣΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ
CPV : 15511600-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 45.665,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (ΦΕΔΙΟ)

Σρίπολη – 10 Μαΐου 2017
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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια γάλακτος για
τους εργαζόμενους (προσωπικό κοινωφελούς εργασίας, εργάτες καθαριότητας,
τεχνίτες, καθαρίστριες κλπ):
1) του Δήμο Σρίπολης και
2) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Σρίπολης
σύμφωνα με την Κοινή Τπουργική Απόφαση ΣΣ36586/10-7-2007 (ΥΕΚ
1323/Β/30-7-2007) «Σροποποίηση της υπ’ αριθ. 53361/2-10-2006 κοινής
υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των Ο. Σ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και την Κοινή
Τπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΥΕΚ 990/Β/28-5-08) «Σροποποίηση
της υπ’ αριθ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την
παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Σ. Α. και μέτρα
προληπτικής ιατρικής».
Ο Δήμος Σρίπολης θα προμηθευτεί γάλα τύπου εβαπορέ γιατί αδυνατεί
να χορηγήσει φρέσκο γάλα για τους κάτωθι λόγους :
Ο Δήμος Σρίπολης εκτείνεται σε έκταση 1.476,3 τ.χλμ. απασχολώντας
εργατοτεχνικό προσωπικό (μόνιμο, αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου). Οι
σταθμοί εργασίας του Δήμου για το προαναφερόμενο προσωπικό είναι τρεις εκ
των οποίων ο ένας βρίσκεται εκτός των ορίων της Δ.Ε. Σρίπολης σε απόσταση
άνω των 20 χλμ. από την έδρα του Δήμου, στο Λεβίδι. το ανωτέρω
εργατοτεχνικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι σχολικές καθαρίστριες, που
υπηρετούν σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε μία ακτίνα περίπου 5 χλμ.
από την αποθήκη του Δήμου ενώ πέντε από αυτές απασχολούνται σε σχολεία
και στις Δ.Ε. Λεβιδίου, Μαντινείας και Σεγέας.
Από το 2011 που συστήθηκε ο νέος Δήμος Σρίπολης, η χορήγηση
φρέσκου γάλακτος στους εργαζόμενους έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα,
αφού το εργατικό προσωπικό που εργάζεται και διαμένει στην προαναφερόμενη
Δ.Ε., δεν μπορεί να βρίσκεται στην αποθήκη του Δήμου για την καθημερινή
παραλαβή του γάλακτος, αλλά ούτε και μία φορά την εβδομάδα να
παραλαμβάνει το γάλα όλης της εργάσιμης εβδομάδας, λόγω της μικρής
διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος. Σο ίδιο ισχύει και για το λοιπό
εργατοτεχνικό προσωπικό που εργάζεται εντός των ορίων της Δ.Ε. Σρίπολης των
οποίων οι σταθμοί εργασίας είναι απομακρυσμένοι καθώς και τα διαφορετικά
ωράρια εργασίας τους. Σέλος, ο Δήμος δεν διαθέτει τις κατάλληλες κτιριακές
υποδομές για την καθημερινή εστίαση των υπαλλήλων και αφετέρου η έλλειψη
του απαραίτητου προσωπικού για τη διανομή γάλακτος στους χώρους εργασίας,
αλλά και της υποδομής διατήρησής του (ψυγείων) και ασφαλούς, με τήρηση
των κανόνων υγιεινής, μεταφοράς του, συνιστούν πράγματι λόγους, που
καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την καθημερινή διανομή φρέσκου γάλακτος
στους εργαζομένους.
Προκειμένου λοιπόν, οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν το γάλα που
δικαιούνται αλλά και ο Δήμος να μπορεί να αποθηκεύει τις ποσότητες αυτού
χωρίς τον κίνδυνο αλλοίωσης, μειώνοντας παράλληλα το κόστος προμήθειας,
κατέφυγε στην λύση εβαπορέ γάλακτος.
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Σο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την από 18-112016 προμελέτη και την με αριθμό 196/2016 απόφαση του Διοικητικού
υμβουλίου τους έχουν εγκρίνει την προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για το
οικονομικό έτος 2017.
2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σο γάλα τύπου εβαπορέ πρέπει να έχει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
 συμπυκνωμένο σε παχύρευστη μορφή, αρίστης ποιότητας αγελαδινό,
εβαπορέ, μη ζαχαρούχο,
 πλήρους περιεκτικότητας, με λιπαρά τουλάχιστον 7,5%,
 απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία,
 αποστειρωμένο (να έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση),
 αεροστεγή συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά και βάρους
410gr. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως
καθορίζονται από τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών, τις σχετικές διατάξεις
του ΕΥΕΣ και της Ε.Ε.
 να περιέχει τα κάτωθι θρεπτικά συστατικά ανά 100ml έτοιμου για
κατανάλωση γάλακτος:
α. πρωτεΐνες : 3,4 g έως 6,1 g,
β. υδατάνθρακες: από 5,0 g έως 10,1 g,
γ. λιπαρά: από 3,9 g έως 7,5 g,
δ. ασβέστιο : από 120 mg έως 240 mg,
ε. φώσφορο : από 102 mg έως 200 mg,
 να αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού :
α. τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml έτοιμου για κατανάλωση προϊόντος
(ενέργεια – πρωτεΐνες – υδατάνθρακες – λιπαρά – ασβέστιο κλπ)
συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος και
β. η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 11 μηνών εκτός ψυγείου,
 να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών
σταθεροτύπων, που ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία γάλακτος
καθώς και περί υποχρεωτικής επισήμανσης στην συσκευασία του
(ημερομηνία θερμικής επεξεργασίας, χώρα παραγωγής, συστάσεις σχετικές
με την μέθοδο αραίωσης , σήμα καταλληλότητας κτλ),
 μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ειδικό βάρος 1,028 g/l σύμφωνα με
τον Κ.Σ.Π. άρθρο 80 παρ.3,
 να μην είναι χτυπημένη ή παραμορφωμένη η συσκευασία και
 να φέρει στη συσκευασία τη σήμανση «e».
Τπολογισμός γάλακτος εβαπορέ ανά άτομο την ημέρα σε κουτιά:
Με βάση την 53361/2-10-2006 (ΥΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Τπουργική
Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΣΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
ΣΣ36586/10-07-2007 (ΥΕΚ 1323/Β/30-7-2007) ΚΤΑ και την 31119/19-052008 (ΥΕΚ 990/Β΄/28-5-2008) ΚΤΑ, προβλέπεται σε περίπτωση
αντικειμενικής αδυναμίας του ΟΣΑ να χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγείται
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ίση ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ επί κιτίου
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 γραμ. συμπυκνωμένου, ημερησίως, υπολογιζόμενο ως εξής:
Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι 1
όγκος συμπυκνωμένου γάλακτος και 1 όγκος νερού. Σο ένα κουτί 410 γραμ.
συμπυκνωμένου γάλακτος είναι περίπου 386 ml και αραιώνοντάς το με νερό
386 ml μας δίνει 772 ml έτοιμο γάλα και επομένως τα 1000 ml που
προβλέπονται ανά άτομο την ημέρα είναι ίσο με 1,295 κουτιά εβαπορέ.
Τπολογισμός γάλακτος εβαπορέ ανά άτομο σε κουτιά για ένα μήνα:
Σο εργατοτεχνικό προσωπικό (μόνιμο, αορίστου χρόνου, πεντάμηνα,
καθαριότητας, πυροπροστασία κλπ) για το έτος 2017 υπολογίζετε ότι θα είναι
165. Άρα για ένα μήνα και για έναν υπάλληλο χρειαζόμαστε : 1 χ 1,295 χ 22
= 28,49 κουτιά γάλα εβαπορέ.
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο της δαπάνης του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, καθώς οι πραγματικές ανάγκες θα
προκύψουν και για τους δυο φορείς από τον τελικό αριθμό των συμβασιούχων
που θα προσληφθούν.
Οι δαπάνες της μελέτης είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες για τη
λειτουργία τους και συνεπώς είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο
και το ΝΠΔΔ.
3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α. Δήμου Σρίπολης

Α/Α
1

Περιγραφή είδους
Γάλα εβαπορέ

Μ.Μ.

Ποσότητα

Σεμ.

52.188

Σιμή χωρίς
Φ.Π.Α. (€)

0,67
Φ.Π.Α. 13%
Γενικό ύνολο Προμήθειας

ύνολο
(€)
34.965,96
4.545,57
39.511,53

Β. ΝΠΔΔ Δήμου Σρίπολης
Α/Α
1

Περιγραφή είδους
Γάλα εβαπορέ

Μ.Μ.

Ποσότητα

Σεμ.

8.128

Σιμή χωρίς
Φ.Π.Α. (€)

0,67
Φ.Π.Α. 13%
Γενικό ύνολο Προμήθειας

ύνολο
(€)
5.445,76
707,95
6.153,71

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
εννέα χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (39.511,53
€) για το Δήμο Σρίπολης και έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και
εβδομήντα ενός λεπτών (6.153,71 €) για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Δήμου Σρίπολης, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Υ.Π.Α.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα κάτωθι :
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1. Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα οι τεχνικές
προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωση τους
προς τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, πρέπει μαζί με την
προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν περιγραφή του τελικού
προϊόντος (τεχνικές προδιαγραφές) και δείγμα που προσφέρουν µε
αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής ώστε να
είναι ευκολότερη η αξιολόγηση από την επιτροπή. Σο δείγμα θα παραμείνει
στις εγκαταστάσεις του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
τεχνικών χαρακτηριστικών.
2. Σα γάλατα θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου κατόπιν συνεννόησης
με την υπηρεσία και θα παραληφθούν από την επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής της αρμόδιας διεύθυνσης, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και το δείγμα.
3. Σο προϊόν θα προέρχεται από νόμιμα σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία
θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθμό έγκρισης
κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της
ποιότητας αυτού. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον
Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις και με
κατάλληλα οχήματα.

Η ανωτέρω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Σις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 114/Α/2006),
2. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ
87/Α/2010),
3. Σις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 160/A/2014),
4. Σις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΥΕΚ 147/2016),
5. Σων ισχυουσών εγκυκλίων του Τπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης.

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ

Μητροπούλου Παναγιώτα

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Σμήματος
Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Τπηρεσιών

Παναγόπουλος Γεώργιος

Αλεξοπούλου Νεκταρία
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ

Α. ΣΜΗΜΑ Ι (Δήμου Σρίπολης)
Α/Α

Περιγραφή
είδους

Μ.Μ.

Ποσότητα

1

Γάλα εβαπορέ

Σεμ.

52.188

Σιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. (€)
Αριθμητικώς

Ολογράφως

ύνολο
(€)

Φ.Π.Α. 13%
Γενικό ύνολο Προμήθειας

Β. ΣΜΗΜΑ ΙΙ (ΝΠΔΔ Δήμου Σρίπολης)
Α/Α

Περιγραφή
είδους

Μ.Μ.

Ποσότητα

1

Γάλα εβαπορέ

Σεμ.

8.128

Σιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. (€)
Αριθμητικώς

Ολογράφως
Φ.Π.Α. 13%
Γενικό ύνολο Προμήθειας

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ
(ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ - ΤΠΟΓΡΑΥΗ)
(ΥΡΑΓΙΔΑ)

6

ύνολο
(€)

