
 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  

 
Η παρούσα μελέτη συντάχτηκε μετά από εντολή του Δημάρχου και αφορά την 

προμήθεια  γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου  για δυο έτη 
2021 και 2022 συνολικού προϋπολογισμού 148.414,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2021 και 2022 του Δήμου Παιανίας και 
του Ν.Π. ως εξής: 

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α. ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
 

Α/
Α 

Κ.Α 2021 ΠΟΣΟ Κ.Α. 
2021 

Κ.Α 2022 ΠΟΣΟ Κ.Α. 
2022 

1. 10-6063.001 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4.000,00€ 

 

10-6063.001 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4.000,00€ 

2. 

 

15-6063.003 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4. 500,00€ 

 

15-6063.003 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4.500,00€ 

3. 20.6063.005 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

35.000,00€ 

 

20.6063.005 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

35.000,00€ 

4. 25.6063.004 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

 

6.500,00€ 

 

25.6063.004 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

 

6.500,00€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Παιανία 11/01/2021 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.:237     

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 
2021-2022 

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α  
Ταχ. Κώδ.  : 19 002 Αριθμ. Μελέτης: 01/2021     
Τηλ. : 213 20 30 721 ΠΡΟΫΠ. : 148.414,20  € με το Φ. Π. Α. 
Fax : 21066 47 317  
   



5. 30-6063.001 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

5.000,00€ 

 

30-6063.001 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

5.000,00€ 

6. 35-6063.002 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4.000,00€ 

 

35-6063.002 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2019-2020 

4.000,00€ 

7. 45-6063.004 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

1.500,00€ 

 

45-6063.004 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

1.500,00€ 

 
Ν. Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α  ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

Α/
Α 

Κ.Α 2021 ΠΟΣΟ Κ.Α. 
2021 

Κ.Α 2022 ΠΟΣΟ Κ.Α. 
2022 

1. 10-6063.003 
Λοιπές παροχές σε 
είδος 

11.000,00€ 

 

10-6063.003 

Λοιπές παροχές σε 
είδος 

22.000,00€ 

 
 CPV: 15511000-3 

 
Συνολικός Προϋπολογισμός και για τα δυο έτη (Δήμος και Ν.Π.) 

 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα φρέσκο 1lt φρέσκο 3,5% 

λιπαρά ή ελαφρύ 1,5% 

λιπαρά 

ΤΕΜ 131.340 1,00 131.340,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 131.340,00 

ΦΠΑ 13% 17.074,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 148.414,20 

 
Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας   
Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δύο ετών από την ημέρα σύναψής της και μπορεί να είναι 
μικρότερη από την προϋπολογισθείσα αξία ή ακόμα και να παραταθεί εφ’ όσον κριθεί 
αναγκαίο για ένα εξάμηνο επιπλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης 
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 



Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :  
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της 
φύσης της παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής.  

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία  

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία χ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 

  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 



 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.. 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου 
Παιανίας και του Ν.Π. για τα έτη 2021 & 2022.Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά 
στο ποσό των 148.414,20  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, υπολογίζοντας 228 
εργαζομένους (μόνιμους, αορίστου χρόνου, συμβάσεις 8 μηνών του ΟΑΕΔ, προσωρινές 
διαταγές & υπάλληλοι πυροπροστασίας) για τον Δήμο και αντίστοιχα 73 εργαζομένους για 
το Ν.Π.. 

Ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να προβλεφθεί ακριβώς διότι δεν 
γνωρίζουμε τι θα εγκριθεί από τα αιτήματα του Δήμου για προλήψεις 8 μηνών καθώς και 
προσωρινές διαταγές και διακοπές αυτών κ.λ.π και πάντως η λογική που συντάσσεται η 
παρούσα μελέτη είναι ότι γάλα πρέπει να παρέχεται σε όλους της υπαλλήλους που 
αναφέρονται στη νομοθεσία με όποια σχέση εργασίας και αν εργάζονται στο Δήμο και το 
Ν.Π. Σε οποιαδήποτε μεταβολή των δικαιούχων θα γίνεται ανάλογη παραγγελία γάλακτος 
με τον προμηθευτή. 

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και 2022 
του Δήμου Παιανίας  ως εξής: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α. ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2021-2022 
 
 

Α/Α Κ.Α 2021 ΠΟΣΟ Κ.Α. 
2021 

Κ.Α 2022 ΠΟΣΟ Κ.Α. 
2022 

1. 10-6063.001 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4.000,00€ 

 

10-6063.001 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4.000,00€ 

2. 

 

15-6063.003 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4. 500,00€ 

 

15-6063.003 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4.500,00€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Παιανία 11/01/2021 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.:237     

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 2021-
2022 

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 213 20 30 721  

Fax : 21066 47 317 Αριθμ. Μελέτης: 01/2021     

  ΠΡΟΫΠ. : 148.414,20  € με το Φ. Π. Α. 



3. 20.6063.005 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

35.000,00€ 

 

20.6063.005 

Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

35.000,00€ 

4. 25.6063.004 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

 

6.500,00€ 

 

25.6063.004 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

 

6.500,00€ 

5. 30-6063.001 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

5.000,00€ 

 

30-6063.001 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

5.000,00€ 

6. 35-6063.002 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

4.000,00€ 

 

35-6063.002 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2019-2020 

4.000,00€ 

7. 45-6063.004 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

1.500,00€ 

 

45-6063.004 
Προμήθεια 
γάλακτος 
προσωπικού του 
Δήμου 2021-2022 

1.500,00€ 

 
για το Ν.Π. του Δήμου 

Α/Α Κ.Α 2021 ΠΟΣΟ Κ.Α. 
2021 

Κ.Α 2022 ΠΟΣΟ Κ.Α. 
2022 

1. 10-6063.003 
Λοιπές παροχές σε 
είδος 

11.000,00€ 

 

10-6063.003 

Λοιπές παροχές σε 
είδος 

22.000,00€ 

Ορίζεται ότι εάν η ενδεικτική προϋπολογισθείσα ποσότητα είναι μεγαλύτερη της 
ποσότητας γάλακτος που θα έχει τελικά ανάγκη ο Δήμος τότε η υπηρεσία θα μπορεί να 
παραγγείλει λιγότερη ποσότητα γάλακτος στον ανάδοχο και αυτός θα πρέπει να παραδώσει 
την τελική ποσότητα που θα απαιτείται και θα του ζητηθεί. 

 
 
 
 



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η Προμήθεια φρέσκου γάλακτος πρέπει να είναι πλήρες παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο με 3,5% λιπαρά με μέγιστη απόκλιση  0,5 %, ή ελαφρύ 1,5% λιπαρά με 

μέγιστη απόκλιση  0,5 %. Η συσκευασία του θα είναι ειδικού χάρτινου υλικού η οποία 
πληροί τους όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 80 του 
κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος β). 

Το βάρος κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ενός λίτρου. Επί της συσκευασίας θα 
αναγράφονται στοιχεία προϊόντος όπως (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και 
ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισμοί, 
στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π). Στην ειδική χάρτινη συσκευασία θα αναφέρεται 
η διάρκεια ζωής και οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος. 

Το γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό γάλα πλήρες ή ελαφρύ όπως καθορίζεται από τον 
κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 
του  Ν.  4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 , το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του 
(ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία , βιταμίνες, κλπ) τα οποία θα 
αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα αυτού. Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται το 
πιστοποιητικό σύστημα ποιότητας, η ημερομηνία παστερίωσης – ανάλωσης, οι κωδικοί και 
γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και 
παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει και τον τρόπο μεταφοράς του προϊόντος μέχρι 
τον τόπο παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. 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. Τέλος θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. 
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). 
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλουν: 

 αδεία λειτουργίας της επιχείρησής τους σε ισχύ 

 πιστοποιητικά ISO 22000:2005 ή νεώτερο και ISO:9001:2015 ή νεώτερο για 

διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 

οχήματα για την μεταφορά των ειδών. Προς απόδειξη θα πρέπει να υποβάλλουν 

αντίγραφα των σχετικών αδειών κυκλοφορίας. 

Θεσμικό πλαίσιο 
Η προμήθεια εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας της  εργαζόμενους 

των ΟΤΑ, σύμφωνα με την αρίθμ. 53361/11-10-06 ΚΥΑ των  Υπουργών Εσωτερικών ,Δημ, 
Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας  
της τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 31119 / 19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) και 
την ΚΥΑ ΤΤ36586 / 10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007).  

Και τις διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/2006   

 Του Ν. 3852/2010  

 Του Ν. 2690/1999  

 Του N. 3861/2010  

 Του Ν. 3548/2007  

 Του N. 4013/2011  

 Του Π.Δ 113/2010  

 Του Ν. 4155/2013,΄΄Εθνικό σύστημα ηλ. Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις ΄΄ 



όπως ισχύει. 

 Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης  

 Του Ν. 4270/2014  

 Του Ν. 4412/2016  
 

Τρόπος διεξαγωγής Κριτήριο ανάθεσης 
Προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 

4412/2016) την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της 
τιμής της υπ΄αριθμ. 01/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Παιανίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διεθνή διαδικασία  του αρ. 27 του 
Ν.4412/2016 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος  
Παιανίας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η 
υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Παιανίας η εγγύηση συμμετοχής του και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    11 - 01 - 2021 Παιανία    11 - 01 - 2021 

  

 

 
 

Διονύσιος Βασιλείου Δημοσθένης Γούσης 



 

  
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  
 

 
Εάν η ενδεικτική προϋπολογισθείσα ποσότητα της μελέτης είναι μεγαλύτερη της 

ποσότητας γάλακτος που θα έχει τελικά ανάγκη ο Δήμος τότε η υπηρεσία θα παραγγείλει 
λιγότερη ποσότητα γάλακτος στον ανάδοχο και αυτός θα πρέπει να παραδώσει την τελική 
ποσότητα που θα απαιτείται και θα του ζητηθεί και να συμμορφωθεί με αυτό. 

Υπολογισμός γάλακτος ανά άτομο: 
Υπολογίζεται με βάση την Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-

10-2006) περί "Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 
990/Β΄/28-05-2008) και την ΚΥΑ ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007). Σύμφωνα 
με αυτή ορίζεται ότι ο υπολογισμός του γάλακτος που αναλογεί ανά άτομο ανά μήνα 
γίνεται από τον τύπο: 

  1 κουτί (1λιτρο) την ημέρα φρέσκο γάλα Χ 22 ημέρες = 22 κουτιά γάλακτος ανά μήνα 

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΣ 2021 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ 12 ΜΗΝΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά ή 
ελαφρύ 1,5% λιπαρά 
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 

121 
 

31.944 
(121x22x12) 

1,00 
 

31.944,00 
 

4.152,72 
 

36.096,72 
 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 10 ΜΗΝΩΝ  

Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά ή 
ελαφρύ 1,5% λιπαρά 
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 

10 
 

2.200 
(10x22x10) 

1,00 
 

2,200,00 
 

286,00 
 

2.486,00 
 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ  

Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά ή 
ελαφρύ 1,5% λιπαρά  
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 

97 
 

17.072 
(97x22x8) 

1,00 
 

17.072,00 
 

2.219,36 
 

19,291,36 
 

ΣΥΝΟΛΑ 228 51.216   51.216,00 6.657,08 57.874,08 
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ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΣ 2022 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ 12 ΜΗΝΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά ή 
ελαφρύ 1,5% λιπαρά 
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 

121 
 

31.944 
(121x22x12) 

1,00 
 

31.944,00 
 

4.152,72 
 

36.096,72 
 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 10 ΜΗΝΩΝ  

Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά ή 
ελαφρύ 1,5% λιπαρά 
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 

10 
 

2.200 
(10x22x10) 

1,00 
 

2,200,00 
 

286,00 
 

2.486,00 
 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ  

Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά ή 
ελαφρύ 1,5% λιπαρά  
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 

97 
 

17.072 
(97x22x8) 

1,00 
 

17.072,00 
 

2.219,36 
 

19,291,36 
 

ΣΥΝΟΛΑ 228 51.216   51.216,00 6.657,08 57.874,08 

 

Σύνολο 2021 και 2022: 57.874,08+57.874,08=115.748,16€ 

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΟΥ Ν.Π. ΕΤΟΣ 2021 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ-ΕΣΠΑ –ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 6μήνες απασχόληση  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά ή 
ελαφρύ 1,5% λιπαρά 
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 

73 
 

9.636 
(73x22x6) 

1,00 
 

9.636,00 
 

1.252,68 
 

10.888,68 
 

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΟΥ Ν.Π. ΕΤΟΣ 2022 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ-ΕΣΠΑ –ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 12 μήνες απασχόληση  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

Γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά ή 
ελαφρύ 1,5% λιπαρά 
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 

73 
 

19.272 
(73x22x12) 

1,00 
 

19.272,00 
 

1.252,68 
 

21.777,36 
 

 

Σύνολο 2021 και 2022: 10.888,68+21.777,36=32.666,04€ 
 

O ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει υποχρεωτικά δωρεάν 3 τουλάχιστον ψυγεία 
για την αποθήκευση και διανομή του γάλακτος στα κτίρια που θα του υποδειχθούν τα 
οποία μπορεί να πάρει πίσω με τα πέρας της σύμβασης. 

Τόπος παράδοσης του γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου: 
-το Δημαρχείο στο Δήμο Παιανίας (Καραολή & Δημητρίου 38Α ) 
-το κτίριο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (Παπακωνσταντίνου Μιχ. & Καραολή 
Δημητρίου Παιανία) & 
-το κτίριο της Δ.Ε. Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας (Όθωνος & Σμύρνης 

Γλυκά Νερά) 
 



για τους εργαζόμενους του Νομικού Προσώπου: 
-  1ος Δημ. Παιδ. Σταθμός Παιανίας (Σπύρου Δήμα & Κ. Πρίφτη) 
-  1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Παπαφλέσσα & Δροσίνη) 
-  2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Πεδουλά Κύπρου 21) 
-  1ος Δημ. Παιδ. Σταθμός Γλυκών Νερών (Γρηγορίου Αυξεντίου & Βυζαντίου) 
- ΚΑΠΗ Παιανίας Βασιλίσσης Φρειδερίκης 18Α 
- ΚΑΠΗ Γλυκών Νερών 25ης Μαρτίου 5 

 

Η παράδοση των ποσοτήτων του γάλακτος θα γίνεται καθημερινά με παράδοση κατά 
τόπους στα 9 σημεία που προαναφέρονται και για όσες ποσότητες παραγγέλλονται . 

Κριτήριο Κατακύρωσης  
Ως κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας των επιμέρους ειδών του διαγωνισμού ορίζεται η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, χαμηλότερη 

τιμή προσφοράς 

 

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός και για τα δυο έτη (Δήμος και Ν.Π.) 
 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα φρέσκο 1lt φρέσκο 

3,5% λιπαρά ή ελαφρύ 1,5% 

λιπαρά 

ΤΕΜ 131.340 1,00 131.340,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 131.340,00 

ΦΠΑ 13% 17.074,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 148.414,20 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    11 - 01 - 2021 Παιανία    11 - 01 - 2021 

  

 

 
 

Διονύσιος Βασιλείου Δημοσθένης Γούσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ  1  
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια γάλακτος για το 

προσωπικό του Δήμου Παιανίας και του Ν.Π.. 
β) Σημεία παράδοσης  του γάλακτος: 

για τους εργαζόμενους του Δήμου * 
    -το Δημαρχείο στο Δήμο Παιανίας στην Καραολή Δημητρίου 38Α 
    -το κτίριο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος επί της Μ.Παπακων/νου & Καραολή Δημητρίου 
και 
    -το κτίριο της Δ.Ε.Γλυκών Νερών επί της Όθωνος & Σμύρνης 

 
για τους εργαζόμενους του Νομικού Προσώπου: 

-  1ος Δημ. Παιδ. Σταθμός Παιανίας (Σπύρου Δήμα & Κ. Πρίφτη) 
-  1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Παπαφλέσσα & Δροσίνη) 
-  2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Πεδουλά Κύπρου 21) 
-  1ος Δημ. Παιδ. Σταθμός Γλυκών Νερών (Γρηγορίου Αυξεντίου & Βυζαντίου) 
- ΚΑΠΗ Παιανίας (Βασιλίσσης Φρειδερίκης 18Α) 
- ΚΑΠΗ Γλυκών Νερών (25ης Μαρτίου 5) 
 
*στα σημεία παράδοσης του γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου ο ανάδοχος 
πρέπει να εγκαταστήσει υποχρεωτικά 3 ψυγεία.  
 
 Η παράδοση των ποσοτήτων του γάλακτος θα γίνεται καθημερινά με παράδοση κατά 
τόπους στα 9 σημεία που προαναφέρονται και για όσες ποσότητες παραγγέλλονται . 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 
α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Τεχνική περιγραφή. 
γ) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 
δ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 
ΑΡΘΡΟ  3 
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Παιανία 11/01/2021 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ  4 

Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.  
Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού: 

 για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Δήμου και Ν.Π.)  όπως 

αναλυτικά περιγράφετε παραπάνω. 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική 
παραλαβή και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 
την ποιότητα και καταλληλότητα του γάλακτος. 
Ο ανάδοχος θα υπογράψει δυο συμβάσεις ξεχωριστά για Δήμο και ξεχωριστά για το  Ν.Π. 
του Δήμου (Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας) 
 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλουν:  

 αδεία λειτουργίας της επιχείρησής τους σε ισχύ 

 πιστοποιητικά ISO:22000:2005 ή νεώτερο και ISO:9001:2015 ή νεώτερο για 

διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 

οχήματα για την μεταφορά των ειδών. Προς απόδειξη θα πρέπει να υποβάλλουν 

αντίγραφα των σχετικών αδειών κυκλοφορίας. 

ΑΡΘΡΟ  5 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 

προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την παραλαβή θα 
εξετάζεται η καταλληλότητα του γάλακτος και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του προϊόντος, ο 
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής.  

ΑΡΘΡΟ  6 
Η παράδοση θα γίνεται καθημερνά στα σημεία που αναφέρθηκαν. Οι ποσότητες θα 

καθορίζονται από την Υπηρεσία. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της 

παραγγελθείσας ποσότητας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες 
(3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό 
δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του γάλακτος που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται 
πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του γάλακτος που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ  7 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 
δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 



ΑΡΘΡΟ  8 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας 

του γάλακτος. Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει 
προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

ΑΡΘΡΟ  9 
1. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι όροι της παρούσας μελέτης από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει 
την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα 
γάλακτος που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 
παράβαση των προδιαγραφών της μελέτης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο 
ποσοστό γάλακτος που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της 
αναληφθείσης προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ποσοτήτων και αποστολής 
στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

2. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ποσοτήτων γάλακτος προκλήθηκαν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να 
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα 
γάλατα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του 
προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς 
την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο 
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

3. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, 
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

4. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να 
λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ  10 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον 

ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει 
και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ) 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.     
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    11 - 01 - 2021 Παιανία    11 - 01 - 2021 

  

 

 
 

Διονύσιος Βασιλείου Δημοσθένης Γούσης 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
Της επιχείρησης ………………….……………………………………………..……………, έδρα 

…………………………..……..., οδός …………………………..………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο 

…………….………..…., fax ………………...…….. 
 

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΔΗΜΟ 

ΚΑΙ Ν.Π 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα φρέσκο 1lt φρέσκο 3,5% 

λιπαρά ή ελαφρύ 1,5% 

λιπαρά(με μέγιστη απόκλιση 

 0,5 %) 

ΤΕΜ 

102.432+  

28.908=  

131.340 

  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

……………………, ……… / ……… / 20….. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Παιανία 11/01/2021 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:237 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 2021-
2022 

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 213 20 30 721  

Fax : 21066 47 317                                        Αριθμ. Μελέτης:       01/2021     

  ΠΡΟΫΠ. : 148.414,20  € με το Φ. Π. Α. 


