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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 10/2018
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 110/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια
παστεριωμένου γάλακτος του Δήμου έτους 2018-2019 με διαδικασίες ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού και
ψήφιση – διάθεση πιστώσεων.
Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 23 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30΄, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8526/18-5-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου – Καψάλη, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) συνολικά τακτικά
μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος
3. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος
4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
5. Κυβέλου Παναγιώτα, Τακτικό Μέλος
6. Κεχαγιά Δήμητρα, Τακτικό Μέλος
7. Κατοίκου Ευσταθία, Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Μιχαλέλης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
2. Μπούσουλα –Χάνου Αρχοντία, Τακτικό Μέλος

ου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 2
θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε το
αναπληρωματικό μέλος κ. Βορέας Σεβαστός, σε αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους κ. Μιχαλέλη
Δημητρίου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Εγγλεζοπούλου Αναστασία.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος & Λειτουργιών
Πόλης κ. Ι. Ξανθάκος, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Β. Καπετσώνη και η αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών κ. Α. Μυλωνά.
ο

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9 θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την από 16-5-2018 ορθή επανάληψη της εισήγησης θέματος της Διεύθυνσης Οικονομικής
Υπηρεσίας που υπογράφεται από τον Θεματικό Αντιδήμαρχο κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/1307-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),
12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ
9εδ.β του άρθρου 209
13.Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017
τ.Β )
14.Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
15.Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
16.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
17.Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16
18.Την με αρ. 47/2018 Τ.Υ μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.
19.Την με αρ. 149/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Διενέργεια.
20.Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003124997.
21.Τις ανάγκες του Δήμου για τη προμήθεια.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:
α. Έγκριση μελέτης Τεχνικών προδιαγραφών υπ’ αριθμ. 47/2018 Τ.Υ.
β. Καθορισμού όρων διακήρυξης όπως συνημμένο σχέδιο υπηρεσίας.
γ. Έγκριση ψήφιση διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 &
συγκεκριμένα ΚΑ : 20-6061.003 ποσού 40.000,00€ & ΚΑ 30-6061.001 ποσού 3.971,24€.
δ. Δημοσίευση σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες ή τοπικές (ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ)
& στο ΚΗΜΔΗΣ.
ε. Επιτροπή διαγωνισμού: Επιτροπή διαγωνισμού: Χριστίδης Αναστάσιος πρόεδρος, Φαρασοπούλου Αθανασία
μέλος, Λύρας Γεώργιος μέλος,. Αναπληρωματικά μέλη: Κουλάκου Παναγιώτα, αναπλ. Πρόεδρος, Ξανθάκος Ιωάννης,
αναπλ. μέλος και Μπούσια Ιωάννα αναπλ. μέλος.
στ. Επιτροπή ενστάσεων α) ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ υπάλληλος ως πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος την
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ υπάλληλο β) ΤΑΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ υπάλληλος ως μέλος με αναπληρωματικό μέλος την
ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ υπάλληλο και γ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ υπάλληλος ως μέλος με αναπληρωματικό
μέλος την ΜΠΡΟΪΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ υπάλληλο.
ζ. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr.
ΜΕΛΕΤΗ 47/2018 Τ.Υ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από το υπ’ αριθμ. υπηρεσιακό σημειώματα 41/25-Απρ.-2018 του
Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου και αφορά την προμήθεια
παστεριωμένου γάλακτος για το έτος 2018 για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικoύ, του Δήμου Πεντέλης.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV), το υπό προμήθεια είδος ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 15511100-4, με τίτλο
«Παστεριωμένο γάλα ».
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.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του γάλακτος ανέρχεται στο ποσόν των 43.971,24€, συμπ. Φ.Π.Α. (13%).
Η Προμήθεια, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2018, υπό τους
κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) ως ακολούθως:
Κ.Α. 20.6061.005, με το ποσόν των 40.000,00€ και Κ.Α. 30. 6061.003, με το ποσόν των 4.000,00 €.
Βάσει της κατάστασης των δικαιούχων που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου
του Δήμου δικαιούνται ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα σε ημερήσια βάση συνολικά όπως φαίνεται παρακάτω:
Προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης.
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 113 άτομα για 11 μήνες, (εκ των οποίων 59 άτομα μόνιμου προσωπικού, 54 άτομα με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου).
 5 άτομα για 8 μήνες (εποχικό προσωπικό διάρκειας 8 μηνών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα)
 12 άτομα για 11 μήνες (προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με την προκήρυξη 3κ/2018).
Για το σύνολο των εργαζομένων απαιτούνται συνολικά τα παρακάτω λίτρα γάλακτος, που προσδιορίζονται στην
προμήθεια στην προμέτρηση του αναλυτικού πίνακα:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης.
Α/Α
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΧΡΟΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
(ΑΤΟΜΑ)
(σε μήνες)
ΗΜΕΡΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
1
113
11
286
32.318lt
32.318lt
2
5
8
192
960lt
960lt
3
12
11
286
3.432lt
3.432lt
ΣΥΝΟΛΟ
36.710lt
Για το σύνολο των εργαζομένων για την ΟΜΑΔΑ Α αντιστοιχούν 36.710 λίτρα γάλακτος και αναλυτικά :
1. 11 μήνες (12-1 μήνας αδείας)X26 ημέρες εργασίας/ανά μήνα =286ημέρεςX1 λίτρο γάλα ημερησίως = 286
λίτρα γάλαX113 εργαζόμενους = 32.318 λίτρα γάλακτος.
2. 8 μήνες X 26 ημέρες εργασίας/ανά μήνα =208 ημέρες- 16 ημέρες άδεια (2 ημ/μήνα)= 192 ημέρες X1 λίτρο
γάλα ημερησίως = 192λίτρα γάλαX5 εργαζόμενους = 960λίτρα γάλακτος.
3. 11 μήνες (12-1 μήνας αδείας)X26 ημέρες εργασίας/ανά μήνα =286ημέρεςX1 λίτρο γάλα ημερησίως = 286
λίτρα γάλαX12 εργαζόμενους = 3.432 λίτρα γάλακτος.
Στις τιμές των υλικών θα περιλαμβάνεται και η απαιτούμενη μεταφορά, στον τόπο που θα χρησιμοποιηθούν από
τον Δήμο Πεντέλης.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση
τιμής για το συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας γάλακτος για το Δήμο Πεντέλης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
o
ΑΡΘΡΟ 1
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) και του
Π.Δ. 3463/2006‘’Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας’’.
Ως αντικείμενο της παρούσας μελέτης ορίζεται η προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Α.Μ.: 47/2018 Τ.Υ.
ο
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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.
Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
● η ημερομηνία παραγωγής
● η ημερομηνία λήξης
● η ποσότητα του γάλακτος.
Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κ.λ.π.
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.
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.λπ.).
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.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και
ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την
εταιρία κ.λπ.).
Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις 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
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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.
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.
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.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού αφορούν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Α.Μ.: 47/2018 Τ.Υ.,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.
2. Οι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον Φ.Π.Α. 13%
3. Ως προς τον τρόπο παραλαβής των προς προμήθεια υλικών, ισχύουν τα οριζόμενα υπό των Συμβατικών
Όρων και των όρων της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Β΄ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
Εις το παρόν έχουν ισχύ οι παρακάτω μονάδες και σύμβολα: LT=λίτρα € = ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης.
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
(lt)
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)
(€)
1
Γάλα παστεριωμένο
36.710
1,06
38.912,60
(σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας μελέτης)
ΣΥΝΟΛΟ
38.912,60
Φ.Π.Α. που αναλογεί 13%
5.058,64
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
43.971,24
Η τιμή μονάδας, αναφέρεται στην προμήθεια φρέσκου, παστεριωμένου και ομογενοποιημένου αγελαδινού
γάλακτος, πλήρους (3,5% λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά).
Η προμήθεια αφορά το έτος 2018.
Η τιμή μονάδας 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
Πεντέλης, το κόστος των ψυγείων συντήρησης του γάλατος που υποχρεούται να εγκαταστήσει ο ανάδοχος στους
χώρους εργασίας του Δήμου Πεντέλης, 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.
Ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,06 (€)
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά καταγράφεται
στο πρακτικό της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη της:
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και ειδικότερα της παρ. 9 εδ.β του άρθρου 209.
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το Π.Δ. 80/2016.
 Τις διατάξεις του Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
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Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ
1781/23.5.2017 τ.Β )
 Την υπ’ αριθ. 57654/22-5-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1781).
 Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1924).
 Την υπ’ αριθ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄3698).
 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 161/2016).
 Την υπ’ αριθ. 47/2018 Τ.Υ. μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Προμήθεια παστεριωμένου
γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης», προϋπολογισμού δαπάνης 43.971,24€ με
Φ.Π.Α. 13%, που περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Γενική
& Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 Την υπ’ αριθ. 149/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας
(ΑΔΑ: 6ΒΕ3ΩΞ3-ΠΕΗ).
 Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003124997.
 Την υπ’ αριθμ. 264/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης περί ψήφισης του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018.
 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 97575/34334/21-11-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 Τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης για την προμήθεια θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2018 Τ.Υ. Μελέτης - Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης»,
προϋπολογισμού δαπάνης 43.971,24€ με Φ.Π.Α. 13%
2. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια παστεριωμένου
γάλακτος του Δήμου έτους 2018-2019, όπως επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
3. Την έγκριση - ψήφιση διάθεσης των εγγεγραμμένων πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 &
συγκεκριμένα ποσού 40.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.20-6061.003 και ποσού 3.971,24€ σε βάρος του Κ.Α. 306061.001.
4. Την δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ» και στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
7ΜΧΠΩΞ3-ΘΣΦ) ως εξής:
Τακτικά Μέλη: Χριστίδης Αναστάσιος πρόεδρος, Φαρασοπούλου Αθανασία μέλος, Λύρας Γεώργιος μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη: Κουλάκου Παναγιώτα, αναπλ. Πρόεδρος, Ξανθάκος Ιωάννης, αναπλ. μέλος και Μπούσια
Ιωάννα αναπλ. μέλος.
6. Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 25/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
ΩΦΔ2ΩΞ3-ΤΦΧ) ως εξής:
α) ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ, υπάλληλος, ως πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ β) ΤΑΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο
ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ και γ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος
την υπάλληλο ΜΠΡΟΪΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ.
7. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2018
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης
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Τα Μέλη
Μητροπούλου Γεωργία
Αποστολόπουλος Θεόδωρος
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
Κυβέλου Παναγιώτα
Κεχαγιά Δήμητρα
Κατοίκου Ευσταθία
Βορέας Σεβαστός

