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                                                                                      ΠΡΟΣ 

                                           Γραφείο προμηθειών   Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
 
ΘΕΜΑ: Προμήθεια γάλακτος 
 
 

 
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το θέμα της προμήθειας γάλακτος με 
απευθείας ανάθεση για τις 9 καθαρίστριες που απασχολούνται στα σχολεία 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου για το χρονικό διάστημα 
από  20-05-2018 έως 31-12-2018 όπως περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική 
έκθεση. 
Θέλω να σας επισημάνω ότι μας έχουν δοθεί τα χρήματα για την  δαπάνη 
από το ΥΠ.ΕΣ., με την υπ΄ αριθ. 1364/12-02-2018 Α΄ Απόφαση Κατανομής 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 προς τους Δήμους της 
Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, 
προχώρησε στην αύξηση του σχετικού κονδυλίου, έχοντας λάβει υπόψη 
μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κάλυψη 
δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου. 
 
 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 841,50 € χωρίς ΦΠΑ, 
προβλέπεται η προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για τις 10 σχολικές 
καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου 
στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου. 
Οι συμβάσεις με τους αναδόχους προμηθευτές θα ισχύουν από  20-05-2018 
έως 31-12-2018 
 
Ειδικότερα προβλέπεται: 
Παστεριωμένο γάλα προσωπικού που θα χρησιμοποιηθούν για τις 9 
σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης 
έργου στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου  
και δικαιούνται  ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ημερησίως ως μέσο ατομικής 
προστασίας  



 
Τι προβλέπεται για τις τιμές των προϊόντων: 
Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
 
 
 
 

Δαπάνη προμήθειας 
Η συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
841,50 €  (χωρίς ΦΠΑ 13% ). 
 

Κοινό λεξιλόγιο στις δημόσιες συμβάσεις (κωδικός CPV) 
 

15511000-4 Παστεριωμένο  γάλα 
 

Ισχύουσες διατάξεις 
α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και του 
Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 
β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η 
διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. 
τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου… για τις ανάγκες 
των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους…..» 
ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/ση 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γενικών 
Υποθέσεων 
στ) το άρθρο 137(ΦΕΚ 2044/22-8-2013)Κανόνες διακίνησης και εμπορίας 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 
ζ) Oι πρόσθετες παροχές (διανομή 1lit φρέσκου γάλακτος ημερήσια για κάθε 
εργαζόμενο στους χώρους εργασίας) προβλέπονται με την κοινή υπουργική 
Απόφαση με αριθμό 53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας έτους 2013 για τους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. και μέλη της  ΠΟΕ-ΟΤΑ 
η) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  
θ)Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προμήθεια είδη  πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα 



Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και 
να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου» 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία 
προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της 
ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 
όσες φορές κρίνει απαραίτητο.               
          

Γάλα 
Το πρέπει να είναι φρέσκο, αγελαδινό, πλήρως παστεριωμένο και 
ομογενοποιημένο με 3,5% τουλάχιστον λιπαρά. 
Η συσκευασία του  πρέπει να πληροί όλους τους όρους της προβλεπόμενης 
εθνικής νομοθεσίας και να είναι σε χάρτινη  ή πλαστική φιάλη (συσκευασία 
ΡΕΤ) του ενός (1) λίτρου (σήμα καταλληλότητας). 
Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από μία (1) ημέρα από την ημερομηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών. 
Το προϊόν να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP 
και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί). 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, 
όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, 
συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία 
επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π. 

 
 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒAΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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1 Lt 9 110 Lt 990 Lt 0,85 € 841,50 € 

 
 

Περιγραφή 
Ομάδας C.P.V 

Συνολική καθαρή 
Αξία από  

20-05-2018 έως  
31-12-2018 

Ποσό 
ΦΠΑ 
13% 

Συνολική τελική αξία  

Παστεριωμένο  
γάλα 15511000-4 841,50  € 109,40 

€ 950,90  € 

 
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
 

Πορφυριάδης Παντελής 


