2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος : 25/05/2021
Αρ.πρωτ. : 9787

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ – ΓΑΛΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» στα πλαίσια του Κωδικού 20.6061.001 με περιγραφή «Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα
προσωπικού»
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:
1) α) Η υπ.αριθμ. Α255 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την
Παρασκευή 28/05/2021.
Καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. (ή ΑΔΤ για αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ – ΓΑΛΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Αρ. Μελέτης :

02 /2021

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(σύμφωνα με το N.4412/2016)
Προϋπολογισμός: 22.600,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
K.A.:20.6061.001
CPV : 15511100-4, με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα »

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ζάκυνθος : 21-04-2021
Aρ. Πρωτ. : 7251
Αρ. Μελέτης :

02/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση :
Τ.Κ. :
Τηλ. :
Αρμόδιος :

Βανάτο Ζάκυνθος
29100
26950 41181
Διονύσιος Τουρκάκης
Μηχ. Τ.Ε.
Email: dkzakynthou@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος», για την κάλυψη των αναγκών
των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Ζακύνθου, για το έτος 2021 σύμφωνα µε :


Νόμο 43726.ΦΕΚ 2208/8-6-2019 και



την με αρ 53361/2006 Κ.Υ.Α. περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α και μέτρων προληπτικής ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο
με αρ. 1503/11-10-2006 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις



Κ.Υ.Α. 31119/2008 (Φ.Ε.Κ. 990 Β΄/28-05-2008) και



Κ.Υ.Α. 36586/2007(Φ.Ε.Κ. 1323 Β΄/30-07-2007).

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) Απόφαση Υφυπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και με την 3119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-5-2008) παρέχεται:
Ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους
παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού

5.

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το υπό προμήθεια είδος ταξινομείται με CPV υπό τον
αριθμητικό κωδικό 15511100-4, με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα »
Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις :


Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.



Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).



Το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το
άρθρο 4 της Πρά ης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (ΦΕΚ
240/Α/12-12-2012).



Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).



Ο Νόμος 4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραμμα
Κλεισθένης».



Ο Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06- 2014),

Η προμήθεια θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι
σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ε.92/46 και 94/71 και το Π.Δ.56/1995 ( Συμμόρφωση της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις οδηγίες Ε.Ε.92/46 και 94/71΄του συμβουλίου περι υγειονομικών κανόνων που
διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα ( ΦΕΚ 45/27-2-95 τ.Α )
Απαιτείται επίσης πλήρης συμμόρφωση στις κατά νόμο ισχύουσες διατάξεις που αφορούν
τους υγειονομικούς κανόνες που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος :


Την Κ.Υ.Α.296113/06 «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης,
μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα», ΦΕΚ Β’ 1414.



Την Κ.Υ.Α 342050/2007 «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 296113/06 «Μέτρα για
τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και
για το γ εμπορίας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα», Φ.Ε.Κ. Β’ 2442/31-12-07.



Το Π.∆ 79/07 (Φ.Ε.Κ. 119Τ.Ά/20-05-2005).



Κάθε σχετική ισχύουσα αγορανομική Διάταξη.

Το γάλα πρέπει να είναι αγνό αγελαδινό, που θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά του συστατικά
και θα ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως
τροποποιήθηκε µε την 187/98 απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους και εγκρίθηκε η
τροποποίηση αυτή µε την Υ.Α.187/98 (Φ.Ε.Κ. Β’/765/24-7-98). Το φρέσκο παστεριωμένο γάλα πρέπει
να πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σύμφωνα µε τους οποίους γίνεται η
πώληση γάλακτος αγελάδας και θα πρέπει:


Να έχει υποβληθεί σε παστερίωση µε κάποια από τις αναγνωρισμένες Μεθόδους.



Να πληροί τα μικροβιολογικά σταθερότυπα που ορίζονται στις εκάστοτε κτηνιατρικές
και υγειονομικές διατάξεις.



Το καθαρό βάρος του προϊόντος θα είναι ένα λίτρο.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ορίζεται ότι : «στους εργαζόμενους στους οποίους
παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας επίσης παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια
βάση».Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, (ανώτερης
διάρκειας συντήρησης 7 ημερών), σε συσκευασία των 1000ml που θα πρέπει να τηρεί όλες τις
διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας και τις προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας Θα προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα
έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου. Το προς

προμήθεια γάλα θα είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%),ανάλογα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών των φορέων και θα διατίθεται μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη
(συσκευασία ΡΕΤ).
Δεδομένου ότι το γάλα κατατάσσεται στην κατηγορία τροφίμων η οποία ενδέχεται να
παρουσιάσει ειδικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία λόγω του ότι η προέλευση του είναι ζωική
και προς αποφυγή των ιδιαίτερα συχνών μικροβιολογικών και χημικών κινδύνων, η ασφάλεια της
ανάλωσης του θα ε ασφαλίζεται κυρίως µε µία προληπτική προσέγγιση, όπως είναι η εφαρμογή
ορθών πρακτικών υγιεινής και διαδικασιών που διέπονται από αρχές βασιζόμενες στην ανάλυση
κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου έτσι, οι Εταιρείες – Βιομηχανίες (που παράγουν, εισάγουν και
εμπορεύονται) προκειμένου να προμηθεύσουν το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη «µε γάλα, πρέπει να
εφαρμόζουν το σύστημα Αυτοελέγχου (H.A.C.C.P.HazardAnalysisCriticalControlPoints = Ανάλυση
Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Έλεγχου), σύμφωνα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & το Συμβούλιο για
την Υγιεινή των τροφίμων στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 και να τηρούν τα απαραίτητα
γι’ αυτό το σύστημα αρχεία, τα οποία θα μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή από το Δήμο
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
Οι ενδιαφερόμενοι , επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώνουν την επωνυμία και το εργοστάσιο
παραγωγής του γάλακτος που θα προσφέρουν. Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει
ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο
Το προϊόν θα προέρχεται από νομίμως 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.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις.
Η συσκευασία θα είναι αεροστεγής είτε από υλικό tetrapack με βιδωτό καπάκι ασφαλείας είτε
από υλικό PVC με βιδωτό καπάκι ασφαλείας, είτε σε γυάλινη φιάλη με καπάκι ασφαλείας, σύμφωνα
με τον Κώδικα Τροφίμων και Πότων.
Το γάλα θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Δεν πρέπει να είναι
λιποβαρή, χτυπημένη κ.λ.π.
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστερίωσης
και η ημερομηνία λήξης και να παραδίδεται σε ψυγεία, τα οποία ο Προμηθευτής θα παραδώσει
δωρεάν στους τόπους που θα του ορίσει ο αντίστοιχος φορέας υλοποίησης.
Στο προϊόν απαραίτητα θα αναγράφεται η φράση «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ» καθώς και ότι
προορίζεται για την άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Στη συσκευασία επίσης πρέπει να αναγράφονται
οι ενδείξεις «παστεριωμένο», το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, τα στοιχεία του προϊόντος
(σύνθεση, όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης
και χρήσης, διατροφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία , η διάρκεια και η θερμοκρασία
συντήρησής του κλπ ) .
Ο χρόνος ζωής ορίζεται ως εξής:
Ημερομηνία παραγωγής – συσκευασίας συν επτά (7) ημέρες το μέγιστο.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ε ασφαλίσει και τον τρόπο μεταφοράς του γάλακτος μέχρι τον τόπο

παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία.
Αναλυτικά στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και σε εμφανές σημείο :
1. η ημερομηνία παραγωγής
2. η ημερομηνία λήξης
3. η ποσότητα του γάλακτος.
4. Η ένδειξη «φρέσκο γάλα» καθώς προορίζεται για άμεση κατανάλωση
5. Η διάρκεια κατανάλωσής του, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες
συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας παστερίωσης.
6. Ειδικό σήμα αναγνώρισης με την εξής μορφή:
7. Σχήμα ωοειδές
8. Την χώρα στην οποία ευρίσκεται η εγκατάσταση παραγωγής και τυποποίησης του
προϊόντος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φρέσκο γάλα αγελάδας πλήρες
παστεριωμένο και ομογενοποιημένο
(3,5 %λιπαρά)

Φρέσκο
γάλα
αγελάδας
ημιαποβουτυρωμένο
παστεριωμένο και
ομογενοποιημένο (1,5 % λιπαρά)

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΡΑ

3.5 % κατ’ ελάχιστο

1.5 – 1.8 %

ΡΗ

> 6.6 - 6.87

> 6.6 - 6.87

Δοκιμασία Φωσφατάσης

- (αρνητικό)

- (αρνητικό)

Δοκιμασία Υπεροξειδάσης

+ (θετικό)

+ (θετικό)

Ειδικό βάρος (σε 15 ° C)

1.028 g/l

1.032 g/l

Κολοβακτηρίδια (ανά ml)

n = 5. c = 1. m = 0. M = 5

n = 5. c = 1. m = 0. M = 5

Παθογόνα μικρόβια

Απουσία / 25g. n = 5.c = 0.

Απουσία / 25g. n

m = 0. M = 0

= 5.c = 0. m = 0.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

M=0
Περιεκτικότητα σε μικρόβια (ανά
ml) στους
21° C. μετά από επώαση 5
ημερών στους 6° C

(5)

M = 5 x 10 .

M = 5 x 10(5).

m = 5 x 10(4).

m = 5 x 10(4).

n = 5. c = 1

n = 5. c = 1

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ ανά 100 g προϊόντος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
≥ 63 Kcal(264KJ)

≥ 48 Kcal(201KJ)

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

≥3g

≥3g

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

≥ 4.7 g

≥ 4.7 g

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

≥ 120 mg

≥ 120 mg

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

≥ 90 mg

≥ 90 mg

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

A. B1. B2. B6. B12. C. D. E

A. B1. B2. B6. B12. C. D. E

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αεροστεγής συσκευασία (επιθυμητό βιδωτό καπάκι ασφαλείας)

Ημερομηνία παραγωγής

ΧΡΟΝΟΣΖΩΗΣ
Έως 7 ημέρες

Συνθήκες Συντήρησης

ο

1–6 C

Έως 7 ημέρες
1–6οC

ολογράφως ή ως κωδικός με δύο (2) γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO.

9. Θα φέρει τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής ή κατά παρέκκλιση αυτόν
της πρώτης ή δεύτερης συσκευασίας (εάν τα προϊόντα υποστούν περαιτέρω
μεταποίηση σε άλλη εγκατάσταση). Γάλα φρέσκο αγελάδος, πλήρες, παστεριωμένο
(έκθεση σε θερμοκρασία 71,7 ºC γιά 15’’ ή ισοδύναμος συνδυασμός) και
ομογενοποιημένο.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η

τιμή

μονάδας

του

παρόντος

παστεριωμένου και ομογενοποιημένου

τιμολογίου

αγελαδινού

αναφέρεται

γάλατος,

στην προμήθεια

πλήρους

(3,5%

φρέσκου,

λιπαρά)

ή

ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά). Η προμήθεια αφορά τα έτη 2020 ( από την λήξη της
υφισταμένης σύμβασης έως το τέλος του έτους ) και 2021.

Η τιμή μονάδας του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνει :
το συνολικό κόστος του προμηθευόμενου γάλατος (προβλέπεται χορήγηση 1 λίτρου γάλατος
ανά υπάλληλο ανά ημέρα εργασίας), το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στους χώρους του Δήμου,
το κόστος των ψυγείων συντήρησης του γάλατος που υποχρεούται να εγκαταστήσει ο ανάδοχος
στους χώρους εργασίας του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους καλής λειτουργίας και
συντήρησης τους, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του γάλατος, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι απαραίτητη και αναγκαία για
την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης αλλά
και ειδικότερα με όσα αναφέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
Η τιμή ενός (1) λίτρου φρέσκου αγελαδινού γάλατος παστεριωμένου και ομογενοποιημένου,
πλήρους (3,5% λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά) χωρίς ΦΠΑ, μορφώθηκε μετά από
έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου, σε αντίστοιχο είδος με τελική τιμή λίτρου
0,98 (€) χωρίς Φ.Π.Α.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Δήμου Ζακύνθου,

ανέρχεται

ύψους 22.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% σε βάρος
οικονομικού έτους
Η

σε

συνολικό

ποσό

του προϋπολογισμού εξόδων

2021.

προϋπολογιζόμενη

τιμή

μονάδας

ανέρχεται

σε

0,98

€

επιπλέον Φ.Π.Α.

13%

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι δικαιούχοι υπάλληλοι θα προσδιορισθούν και θα παραδοθούν ώς λίστα στον Ανάδοχο από
τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τόσα ψυγεία όσα
απαιτούνται και σε όσους χώρους απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Η καθημερινή
παράδοση του γάλακτος στους δικαιούχους θα γίνεται με ευθύνη των προϊσταμένων των τμημάτων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ.
20.408,16

ΤΙΜΗ
(€)
0,98

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ
(€)
(€)
(€)
20.000,00 2.600,00 22.600,00
20.000,00 2.600,00 22.600,00
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η προμήθεια παστεριωμένου φρέσκου
γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Ζακύνθου, για το
έτος 2021.

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος», πλήρες 3,5% ή ελαφρύ
1,5% σε λιπαρά, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων

του Δήμου Ζακύνθου

όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του
γάλακτος ανέρχεται στο ποσόν των 22.600,00 €, συμπ. Φ.Π.Α. (13%) και θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό, του οικονομικού έτους 2021.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό
15511100-4, με τίτλο
«Παστεριωμένο γάλα».
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Ζακύνθου και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο
προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:


Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄).



Την με αρ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής» η οποία δημοσιεύθηκε στο
με αρ 1503/11-10-2006 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’



και η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119/19-05-2008 (Φ.Ε.Κ. 990 Β΄/28-052008) Κ.Υ.Α. και την ΤΤ36586/10-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1323/10-07-2007) Κ.Υ.Α.



5. Την με αρ. 36586/10-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 1323 Β’/30-7-2007) Κ.Υ.Α. με θέμα
«Τροποποίηση της με αρ. 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 με αρ. 31119/19-5-2008 (Φ.Ε.Κ. 990 Β’/28-5-2008) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της με
αρ. 53361/2-10- 2006 Κ.Υ.Α. σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».



Την με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίως
δε το 14ο άρθρο.



Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των
υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά
επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα.



Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση
της Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή
και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με
βάση το γάλα.



Το Π.Δ. 56/1995 (Φ.Ε.Κ. 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας
προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών
κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το
γάλα».



Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α΄/07-04-2014) και ειδικότερα την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
ΣΤ.8.



Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
και ειδικότερα της παρ. 9εδ. β΄ του άρθρου 209.



Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».



Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κησηςπρ.
Καλλικράτης».



Το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο
4 της Πρά ης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (ΦΕΚ 240/Α/1212-2012).



Τις διατά εις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των € 22.600,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, σε βάρος των προϋπολογισμών εξόδων του αντίστοιχου φορέα
υλοποίησης και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, του οικονομικού έτους 2021.
Η πληρωμή της αξίας του γάλακτος στον προμηθευτή, θα γίνει µε χρονικό διακανονισμό
εξόφλησης της υποχρέωσης που προκύπτει για το 100% της αξίας του μέρους γάλακτος που αιτείται
κάθε φορά η υπηρεσία και μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του.

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε την διενέργεια απευθείας ανάθεσης.

Άρθρο 5ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρούνται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Τεχνική περιγραφή
β. Ενδεικτικό τιμολόγιο.
γ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
δ. Συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 6ο : Διάρκεια Εκτέλεσης Σύμβασης
Η Σύμβαση θα έχει διάρκει ένα ημερολογιακό (1) έτος από την υπογραφή της. Είναι δυνατή η
παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και
την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης,
υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση οι φορείς υλοποίησης, δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των
ποσοτήτων γάλακτος που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει
η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει
κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων γάλακτος, ο μειοδότης υποχρεούται
να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων υλοποίησης.

Άρθρο 7ο : Παράδοση – Παραλαβή Ειδών
Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιείται σταδιακά µε
δαπάνη του προμηθευτή, κατά τη διάρκεια ενός (1) έτους, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,
κατόπιν έγγραφης παραγγελίας των αρμόδιων υπηρεσιών των φορέων υλοποίησης, στους χώρους
εργασίας, που θα του υποδειχθούν κατά περίπτωση.
Ο χρόνος ισχύος της προμήθειας ορίζεται μέχρι της εξάντλησης των αποθεμάτων των
ποσοτήτων (λίτρων) γάλα της παρούσας μελέτης. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διαφοροποιεί, κατά
περίπτωση και κατά κρίση, τον αριθμό των προς παράδοση συσκευασιών, ανάλογα με το
απασχολούμενο προσωπικό ανά ημέρα, συμμορφωμένου πάντα στον τελικό αριθμό των τεμαχίων
της παρούσας μελέτης, που θα κοινοποιείται νωρίτερα στον ανάδοχο με την κατάθεση της
παραγγελίας.
Η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται καθημερινά σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος και
θα αναγράφονται στην σύμβαση στους οποίους ο ανάδοχος θα έχει μεριμνήσει να τοποθετήσει δικά
του ψυγεία για τη αποθήκευση του προϊόντος μέχρι την διανομή του στους δικαιούχους.
Τα ψυγεία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα και δυσοσμία και θα
επιστρέφονται στον προμηθευτή στο τέλος της σύμβασης. Η ημερομηνία παστερίωσης του γάλακτος
που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή θα είναι της ίδιας μέρας ή της προηγούμενης της
παραλαβής του.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα
από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Η παράδοση θα γίνεται μέσα στο χρόνο
και με τον τρόπο που ορίζει έκαστη σύμβαση.
Ειδικότερα:
Για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του δήμου και η παράδοση του γάλακτος θα
γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα τις μέρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες των φορέων ,
σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, σε χώρους τους οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες των
φορέων. Το φρέσκο «παστεριωμένο γάλα» θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια επτά (7) ημερών. Η
παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή, με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά
μέσα (δηλαδή ψυγεία), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τους φορείς και
με ψυγεία ποσότητας και μεγέθους τέτοιου, ώστε να αντιστοιχούν στην προμηθευόμενη ποσότητα στα
αντίστοιχα σημεία παράδοσης που θα ορισθούν, με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή και χωρίς
καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ψυγείων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. Το
παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται την ημέρα που έγινε η παστερίωση ή την επομένη.
Στην περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου η παράδοση του είδους θα γίνεται το πρωί της
παραμονής της αργίας ή της Παρασκευής και θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των ημερών (δηλ
παραμονής της αργίας / Παρασκευής και αργίας / Σαββατοκύριακου), με ευθύνη του προμηθευτή για
τυχόν αλλοίωση του είδους και με την απαραίτητη πάντα προϋπόθεση ότι, το γάλα θα τοποθετείται
στα ψυγεία.
Για την διευκόλυνση της ομαλής τροφοδοσίας, η Υπηρεσία θα παραδίδει στον ανάδοχο στο
τέλος κάθε εβδομάδας κατάσταση των υπολογιζόμενων ημερήσιων ποσοτήτων γάλακτος που πρέπει
ο ανάδοχος να παραδώσει εντός της επομένης εβδομάδας. (Οι ημερήσιες ποσότητες θα είναι
μεταβλητές και θα εξαρτηθούν από τον χρόνο και τον ρυθμό πρόσληψης των νέων δικαιούχων
υπαλλήλων καθώς και από τον χρόνο και τον αριθμό των υπό πρόσληψη δικαιούχων υπαλλήλων με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ρυθμού των αδειών, της υπερωριακής απασχόλησης, κ.α.
Ο αριθμός των δικαιούχων που έχει προϋπολογισθεί είναι ενδεικτικός)
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σε κάθε χώρο θα ελέγχει την έγκαιρη και ποσοτικά ορθή
εκτέλεση της παράδοσης καθώς και την ποιότητα του προϊόντος μακροσκοπικά (οσμή, γεύση, όψη
κλπ)

Άρθρο 8ο : Τιμή Προσφοράς
Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται ακόμη και αν μεταβληθεί η
τιμή χονδρικής πώλησης του είδους. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση και η
τοποθέτηση εντός των ψυγείων στα σημεία παράδοσης, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί και οι νόμιμες
κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 10ο : Απομάκρυνση Μη Καταλλήλων ΄Η Μη Αριστης Ποιότητας Υλικών
Υλικά, που απορρίπτονται, μη αρίστης ποιότητας ή μη σύμφωνα προς την Συγγραφή
Υποχρεώσεων , Προδιαγραφές κ.λ.π., πρέπει να απομακρύνονται μέσα σε 24 ώρες από τη σχετική
εντολή .

Άρθρο 11ο : Ευθύνες του Προμηθευτή
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε
ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.

Άρθρο 12ο : Πληρωμές Αναδόχου
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την α ία του υλικού που παραδίδεται και
γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται κατόπιν εκδόσεως του σχετικού
εντάλματος και θεωρήσεως του από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο ανάδοχος θα εκδίδει μία φορά τον μήνα τιμολόγιο βάσει των ημερησίων δελτίων αποστολής,
το οποίο και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής για τον
συγκεκριμένο μήνα

Άρθρο 13ο : Υποκατάσταση Αναδόχου
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Σχολικής Επιτροπής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς
προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Άρθρο 14ο : Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Οι
προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 15ο : Τεχνικές Προδιαγραφές
ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
Η προμήθεια φρέσκου γάλακτος θα περιλαμβάνει κυτία σε αδιαφανή συσκευασία του 1 lit
παστεριωμένου

και

ομογενοποιημένου

αγελαδινού

γάλατος

,

πλήρους

(3,5%

λιπαρά)

ή

ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά), με πώμα για την καλύτερη ροή του, χωρίς συντηρητικά,
σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και
διαδικασία μεταφοράς. Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις
διατά εις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την
παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’).

Ο

προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το
προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο.
Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικών Προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους,
πιστοποιητικά ποιότητας και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες
λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές, απορρίπτονται
Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται

από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, προκειμένου ο

οικονομικός φορέας να δηλώσει ότι τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της παρούσας μελέτης. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,
προκειμένου ο οικονομικός φορέας να δηλώσει τον χρόνο παράδοσης σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της παρούσας μελέτης.
Οι προσφορές που υποβάλλονται κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δίνουν με τρόπο απόλυτα
σαφή και υπεύθυνο τα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που θα προκύπτουν και από τα στοιχεία των
κατασκευαστών.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους
(π.χ. Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής,
φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά κ.λ.π). Η ημερομηνία παστερίωσης δεν θα
πρέπει να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του
προϊόντος. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών
από την ημερομηνία παστερίωσης.

Άρθρο 16ο : Τόπος Διαμονής Του Αναδόχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Υπηρεσία την ακριβή διεύθυνση της
κατοικίας του ή των γραφείων του για τη διεξαγωγή της μεταξύ αυτού και της υπηρεσίας
αλληλογραφίας. Επίσης πρέπει να ορίσει αντίκλητο και να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του
αντικλήτου ότι δέχεται να είναι αντίκλητος.

ΑΡΘΡΟ 17ο Ποιοτικός - Δειγματοληπτικός Έλεγχος
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς και ποιοτικούς ελέγχους . Ο
έλεγχος διακρίνεται σε μακροσκοπικό και εργαστηριακό. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει:


Τον Χημικό



Τον Μικροβιολογικό



Τον Παρασιτολογικό



Τον Τοξικολογικό, κ.λπ.



Μακροσκοπικός έλεγχος

λήψη δειγμάτων και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες
Χημικές, Κτηνιατρικές, κ.λ.π. Υπηρεσίες και από τις Επιτροπές Παραλαβής αν κριθεί αναγκαίο.
Εργαστηριακός έλεγχος, με λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια,
διενεργείται όποτε θεωρείται σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την
ποιότητα ή την προέλευση του προϊόντος.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές
Παραλαβής είτε στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια είτε καλού τις αρμόδιες
υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγματος για
εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Όταν και εφόσον διενεργείται δειγματοληψία, κατά
την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η
Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να

υπογράψει»

και

διενεργεί

κανονικά

την

δειγματοληψία..Γενικότερα,

κατά

την

διενέργεια

δειγματοληψίας (Όταν και εφόσον διενεργείται ) πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα
«Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) ή σε περίπτωση
μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λπ.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες
Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή
όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από την
δειγματίζουσα Υπηρεσία. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη
κανονικό ή μη κανονικό - νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. Νοθεία
γάλακτος θεωρείται: • Η προσθήκη νερού • Η μικροτέρα ή μεγαλυτέρα αφαίρεση λίπους • Η προσθήκη
νερού και η αφαίρεση λίπους • Η προσθήκη συντηρητικών • Η ανάμειξη τεχνητού γάλακτος με
πραγματικό.

ΑΡΘΡΟ 18ο Κυρώσεις - Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του προϊόντος, ή μη παράδοσής του ή απόρριψης
λόγω απόκλισης από τα ζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά από την επιτροπή Παραλαβής και μη
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ και αντικατάστασής του στην ταχθείσα προθεσμία, τότε μπορεί
ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια του είδους είτε από τον αμέσως επόμενο μειοδότη ή από το
ελεύθερο εμπόριο. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή το τυχόν διαφορά στην
τιμή που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016.
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής

Ο
Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
Καθαριότητας
Δήμου Ζακύνθου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ζάκυνθος : 21-04-2021
Aρ. Πρωτ. : 7251
Αρ. Μελέτης :

02/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση :
Τ.Κ. :
Τηλ. :
Αρμόδιος :

Βανάτο Ζάκυνθος
29100
26950 41181
Διονύσιος Τουρκάκης
Μηχ. Τ.Ε.
Email: dkzakynthou@gmail.com

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου
παρουσιάστηκε η ανάγκη για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ζακύνθου.
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ζακύνθου να αναθέσει σε κατάλληλο
προμηθευτή την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
Οι ανωτέρω εργασίες καλύπτουν τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που προκύψει μη
προβλεπόμενη ανάγκη αυτή μπορεί να καλυφθεί μετά από έγγραφο αίτημα της υπηρεσίας και
σύμφωνη γνώμη αναδόχου και Δήμου.
Το κόστος της Δαπάνης προϋπολογίζεται στα 22.600,00 € και βαρύνει τον Κ.Α.
Κ.Α. 20.6061.001
Στο ανωτέρω κόστος ο παρέχων την υπηρεσία που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει
όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη ολοκλήρωση της
υπηρεσίας στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, ασφάλισης,
αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα
απασχολήσει κ.ά.
Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υλικών

Τα ανωτέρω υλικά θα παραλαμβάνονται, από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου που θα προκύψουν και μέχρι και την λήξη της σύμβασης η οποία θα έχει
διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των
συμβατικών ποσοτήτων, σε χρόνο μικρότερο του συμβατικού

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης
των προς προμήθεια υλικών:
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
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