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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους μέσων 

ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2022, συνολικού 
προϋπολογισμού 27.908,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (καθαρό ποσό 
24.697,48€).  

 CPVS: [15511600-9]-Συμπυκνωμένο γάλα. 
 
    

 

         Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
           
 
   Έχοντας υπόψη:  

 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α. όπως είχαν ορισθεί».  

2. Τις  διατάξεις  του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ/226/Α/27-12-

2010) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 81320 & 77909 αποφάσεις του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορούν «Έγκριση τροποποίησης 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β’/4302/30.12.2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

2016), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο Ν. 4782/2021 . 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α J/2014), όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α J/2015). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α J/2016). 

6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./2482/3-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού 

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης» (ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/9-9-19). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 
Έδεσσα, 12 Ιανουαρίου 2022 

 
  Αρ. Πρ.: οικ. ΠΚΜ 22316/208 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο 

Πληροφορίες 

e-mail                

: Διοικητήριο Έδεσσα 

: 58200 

: 2381351221 

: Τραϊανού Χρυσή 

: chtraianou@pella.gr 

ΠΡΟΣ:  
Οικονομικούς Φορείς 
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7. Την αριθμ. οικ.570607/7712/12-9-19 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-19). 

8. Την αρ. 71/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ).  

9. Το α.π.: ΠΚΜ 16490/173/10-01-2022 έγγραφο του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης της  Π.Ε. 

Πέλλας με θέμα: «Προμήθεια α) μέσων ατομικής προστασίας προστασίας ( Μ.Α.Π.) συνολικού 

προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) Γάλακτος (τύπου εβαπορέ) συνολικού 

προϋπολογισμού 28.000,00€ για τους δικαιούχους εργαζομένους της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2022. 

10. Την α/α 803/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 65.200,00€ (με ΦΠΑ), με α/α 672 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 

6Χ087ΛΛ-Ρ13 και ΑΔΑΜ: 22REQ009888398 2022-01-03). 

     

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών 

προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής, για προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε υπαλλήλους της 

Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2022. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πέλλας: 

- οικονομικού έτους 2022 και το Φορέα 721, ΚΑΕ 1411.α.01 ποσό 27.908,15 € με ΦΠΑ 13% 

 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 27.908,15€ με ΦΠΑ 13% (καθαρό ποσό 24.697,48€). 

 

 

1. Περιγραφή - Αντικείμενο του έργου:  

 

  ΓΑΛΑ               

Α/

Α 
ΕΙΔΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΚΑΕ 

1 

Γάλα (84 

Δικαιούχοι* 

264 

εργάσιμες) 

ΤΕΜ 28.718 τμχ 0,86 € 24.697,48€ 13% 27.908,15€ 1411 
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*Για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1lt ή 1000 ml έτοιμου γάλακτος ημερησίως το οποίο αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 

0,295 του κουτιού, καθαρού βάρους 410 gr συμπυκνωμένου, ημερησίως, υπολογιζόμενο ως εξής:  

Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ, για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι 1:1 (ένα μέρος συμπυκνωμένου 

γάλακτος με ένα μέρος νερού). Το ένα κουτί 410 gr συμπυκνωμένου γάλακτος είναι 386 ml αραιώνοντάς το με 

νερό 386 ml, μας δίνει 772 ml έτοιμο γάλα. Άρα για να έχουμε 1 lt γάλα, θέλουμε 1,295 κουτιά εβαπορέ.  

22 εργάσιμες ημέρες/ μήνα Χ 12 μήνες / έτος 2022 = 264 εργάσιμες ημέρες/ έτος 2022 

1,295 κουτιά / ημέρα / άτομο Χ 264 ημέρες/ έτος 2022= 341,88 κουτιά/ έτος 2022 /άτομο  

341,88 κουτιά / έτος / άτομο Χ 84 δικαιούχους= 28.718 κουτιά/ έτος 2021 

 

3. Όροι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) 

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισμοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα 

ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή 

αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται 

έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της 

παρούσας. 

 

4. Σύνταξη προσφορών 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Ο σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως 

προσδιορίζονται στην  παρούσα πρόσκληση (άρθρο 6).  

2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

Αναδόχου, όπως περιγράφεται το άρθρο 7. 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
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5. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες που δέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά τους, οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 

την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση 

και δεν συμμετέχουν πλέον στον διαγωνισμό. 

 

6. Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

συνεταιρισμοί (βλ. άρθρο 3 – όροι συμμετοχής) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :  

• έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

• πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης,   

• ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού,  

• δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά 

ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων 

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.),τους 

διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

IΙ. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ 

ΙΙΙ. Φορολογική ενημερότητα 

ΙV. Ασφαλιστική ενημερότητα 

 

7. Οικονομική προσφορά 

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να συμπληρώσουν επί αποκλεισμού, τον  

παρακάτω Πίνακα. 
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Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προκηρυσσομένων 

υπηρεσιών.  

8. Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά τη Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια 

Επιτροπή, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και όλων τον νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις και την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης. 

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

 

9. Διαδικασία Αξιολόγησης  

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα εξετασθεί  αρχικά  ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί, στη συνέχεια όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς  τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». 

Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή 

επί του συνολικού έργου. 

 

 

10. Τρόπος και τόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε φάκελο (σύμφωνα με το άρθρο 4) 

μέχρι την 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 π.μ. στο γραφείο 319, Γραμματεία της Υποδιεύθυνσης 

Οικονομικού & Ανθρώπινων Πόρων, Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200.   

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία. 

                                  

  

    Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 2381351250 - 

221 

Σε κάθε περίπτωση, στο έντυπο της προσφοράς θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  

Τ.Κ. 58200 Έδεσσα  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε 

υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2022. 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pella.pkm.gov.gr 

και στο διαδικτυακό τόπο: http://www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

 

 

 

 

  
                             

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ.Ε.Π. 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ        
 
 
 

Ιορδάνης Τζαμτζής   

Ο Εισηγητής Ο Προϊστ/νος Ο Υποδ/ντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  ΓΑΛΑ             

Α/
Α 

ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Γάλα (84 
Δικαιούχοι 

264 
εργάσιμες) 

ΤΕΜ 28.718 0,86€ 24.697,48€ 13% 27.908,15€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
2.1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: «Γάλα συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο», χαρακτηρίζεται το μερικά αφυδατωμένο γάλα που περιέχει 

κατά βάρος, τουλάχιστον 7,5% λιπαρά και 25% ολικό στερεό υπόλειμμα. Άριστης ποιότητας αγελαδινό, 

πλήρες απαλλαγμένο από οποιοδήποτε βιολογικό, φυσική ή/και χημικό παράγοντα και θα έχει υποστεί 

υψηλού βαθμού αποστείρωση.  

Το CPV είναι: 15511600-9 (Συμπυκνωμένο γάλα).  

 

ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1. Περιεκτικότητα σε λίπος 7,5% του βάρους, τουλάχιστον.  

2. Ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% του βάρους, τουλάχιστον.  

3. Ολική οξύτητα μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLET-HNCKEL, μετά από αραίωση για παρασκευή 

προϊόντος που αντιστοιχεί στο νωπό φυσικό γάλα.   

4. pH μεταξύ 6 και 6,8 μετά από αραίωση για Παρασκευή προϊόντος, που αντιστοιχεί στο νωπό 

γάλα.   

5. Να μην περιέχει πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 80, παρ. 14 του 

Κ.Τ.Π. και το άρθρο 3 του Π.Δ. 518/83, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 

145/96.  

6. Να μην περιέχει ίχνη καταλοίπων ή ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια 

ανοχής, σύμφωνα με το Κεφ. ΙΙΙ, άρθρο 20 του Π.Δ. 259/98.  

7. Απαγορεύεται η τεχνική χρώση με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και η χρησιμοποίηση 

οποιουδήποτε συντηρητικού.   

  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

1. Να έχει θερμανθεί και αποστειρωθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, των οποίων το 

σύστημα κλεισίματος πρέπει να παραμείνει άθικτο.  

2. Να είναι δυνατόν να διατηρείται εκτός ψυκτικών θαλάμων, χωρίς να παρουσιάσει 

οποιαδήποτε αισθητή ή οργανοληπτική οργάνωση, για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται 

επί της συσκευασίας.   

  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

1. Να έχει ευχάριστη, υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος 

και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.   
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2. Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να είναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες 

αποθέσεις) και το λίπος του να μην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώμα μέσα στα κουτιά.  

3. Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.   

4. Να μην παρουσιάζει πήξη του περιεχομένου (ολική ή μερική), ιζήματα στον πυθμένα των 

συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.  

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  

1. Το γάλα πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μέσα σε μεταλλικά δοχεία, βάρους 410gr. 

γάλακτος, σχήματος κυλινδρικού από αργίλιο ή άλλο μέταλλο, καλά επικασσιτερωμένο, με 

κασσίτερο, ο οποίος δεν περιέχει μόλυβδο ή ψευδάργυρο ή άλλα βαρέα μέταλλα σε ποσοστό 

ανώτερο του 0,5%.   

2. Τα κουτιά πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα, εύκολο άνοιγμα (easyopen) και 

ανθεκτικότητα, να μην παρουσιάζουν διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, οξειδώσεις και 

γενικά ανωμαλίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση 

του περιεχομένου.   

3. Κάθε ζημιά και αλλοίωση που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα 

οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή των, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον 

προμηθευτή εντός τριών (3) ημερών το αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το ΚΥΑΔΑ.  

4. Τα κουτιά πρέπει να είναι συσκευασμένα ανά 48 ή 24 σε χαρτοκιβώτια, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

Στο σώμα του κουτιού, πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα με ανεξίτηλο 

μελάνι, οι ακόλουθες ενδείξεις:   

1. Η ονομασία του προϊόντος.  

2. Το ποσοστό των ολικών λιπαρών και το στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους (Σ.Υ.Α.Λ.) του 

γάλακτος.  

3. Οδηγίες για τον τρόπο αραίωσης καθώς κι ένδειξη της περιεκτικότητας σε λιπαρά, του κατ΄ 

αυτόν τον τρόπο αραιωθέντος γάλακτος.   

4. Οδηγίες διατήρησης και συντήρησης.  

5. Η ημερομηνία (μήνας και έτος) της συσκευασίας του ή Κωδικός αριθμός τους.   

6. Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.  

7. Το όνομα, ή επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή συσκευαστή ή πωλητή.  

8. Το είδος της θερμικής κατεργασίας στην οποία έχει υποβληθεί το νωπό γάλα καθώς και την 

ημερομηνία παραγωγής ή επεξεργασίας ή τον αριθμό παρτίδας αυτού.  

9. Η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία ανάλωσης.  
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10. Κωδικός Καταλληλότητας: ωοειδές σήμα που πιστοποιεί την τήρηση των κειμένων διατάξεων 

για την ασφάλεια των τροφίμων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων Διακίνησης, Αποθήκευσης και Εμπορίας Τροφίμων (σήμα καταλληλότητας).  

11. Διαθρεπτική Επισήμανση: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά ιχνοστοιχεία, βιταμίνες.   

12. Να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011.  

 Δεν πρέπει να είναι τέτοιας φύσης που να οδηγούν σε πλάνη τον καταναλωτή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά του γάλακτος και ιδίων τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη 

διατηρησιμότητα, τον τόπο παραγωγής ή προέλευσης και τον τρόπο παρασκευής ή λήψης.  

 

2. Προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται 

• Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής για τη μεταφορά των τροφίμων όπως 

καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ Κεφ. IV του Ε.Κ. 852/2004 και σύμφωνα με τις αναφορές στους αντίστοιχους 

Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του Ε.Φ.Ε.Τ.  

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το 

απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου.   

• Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και 

παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.  

• Ευθύνεται δε προσωπικά αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειομένης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης 

της ΠΕ Πέλλας για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να 

συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να 

καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Η παράδοση του γάλακτος των δικαιούχων εργαζομένων της ΠΕ Πέλλας:   

• Θα είναι τμηματική ανά μήνα.  

• Οι παραγγελίες θα εκτελούνται εντός του μήνα. Οι δε παραδόσεις δύναται να μην είναι ισόποσες, αλλά θα 

ποικίλλουν σε σχέση με τους δικαιούχους εργαζομένους.  

• Θα γίνεται εντός των εργάσιμων ωρών (7:00 - 15:00), μετά από ειδοποίηση, με e-mail και τηλεφωνική 

επικοινωνία των αρμόδιων υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί 

την παραγγελία στους χώρους που θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, σε χρόνο και σε ποσότητες.  

• Θα γίνεται ύστερα από επιμελημένη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 24 ή 48 κουτιών, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

• Το παραδιδόμενο είδος θα πρέπει να αναγράφει στη συσκευασία ημερομηνία λήξεως στο κουτί, 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την ημερομηνία της εκάστοτε τμηματικής  παράδοσης.  

• Σε κάθε μεταλλικό κουτί, σε εμφανές σημείο, πρέπει να αναγράφεται ειδική σήμανση: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ».   
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• Το γάλα πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μέσα σε μεταλλικά δοχεία, βάρους 410gr. γάλακτος, 

σχήματος κυλινδρικού από αργίλιο ή άλλο μέταλλο, καλά επικασσιτερωμένο, με κασσίτερο, ο οποίος δεν 

περιέχει μόλυβδο ή ψευδάργυρο ή άλλα βαρέα μέταλλα σε ποσοστό ανώτερο του 0,5%.   

• Τα κουτιά πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα, εύκολο άνοιγμα (easy open) και ανθεκτικότητα, να 

μην παρουσιάζουν διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, οξειδώσεις και γενικά ανωμαλίες οι οποίες μπορούν 

να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου.   

• Κάθε ζημιά και αλλοίωση που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται σε κακή 

ποιότητα ή κατασκευή των, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός τριών (3) ημερών το 

αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το ΚΥΑΔΑ.  

• Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται από τον ανάδοχο προμηθευτή σε ένα σημείο διανομής το οποίο θα 

υποδείξει η υπηρεσία.   

• Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τα σημεία παράδοσης από τον προμηθευτή στην 

περίπτωση που είναι αναγκαίο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  

Τ.Κ. 58200 Έδεσσα  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε 
υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2022. 
 

 

 

  ΓΑΛΑ             

Α/
Α 

ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Γάλα (84 
Δικαιούχοι 

264 
εργάσιμες) 

ΤΕΜ 28.718   13% 
 

 

 

 

Α.Φ.Μ. : 

Επωνυμία : 

Έδρα Επιχείρησης : 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 

e-mail : 

 

 


