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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Βέροια, 2 Δεκεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 753685(6062) 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Α. Αλμπανίδου 
Τηλέφωνο:       23313 50210 
E-mail:              Albanidou.a@imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 

(πλήρες 3,5% λιπαρά) για τους δικαιούχους υπαλλήλους της ΠΕ Ημαθίας ετών 2021-2022, 

προϋπολογισμού 26.500,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιώματος 

προαίρεσης [CPV¨: 15511100-4, Κωδ. NUTS: EL526]». 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. 

Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

4. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Ton N. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».  

6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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8. Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

9. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και 

λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Τον Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) περί «Κύρωσης του Κώδικα νόμων για την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως ισχύει. 

11. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 708/9-9-2019) σχετικά με τον Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης 

στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας. 

12. Την αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β’3475) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη». 

13. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ημαθίας για το οικονομικό έτος 2021 (αρ. απόφ. Περιφ. Συμβ.:69/2020 , ΑΔΑ: ΩΑΝΡ7ΛΛ-

Τ5Λ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την 14/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 

προγράμματος Εκτελεστέων προμηθειών ΠΚΜ έτους 2021» (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Την αριθ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/τ΄Β/8-6-2019) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών – 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 87669/9-12-2020 (ΦΕΚ 4584/τ΄Β/13-12-2019) ΚΥΑ των υπουργών 

Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών. 

16. Το αριθ. πρωτ. Φ. 2.2./14/339686(1407)/8.6.2021 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ Ημαθίας σχετικά με την Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

υπαλλήλους. 

17. Τα αριθ. πρωτ. 339945(2345)/7.6.2021 και 305885(2125)/16.6.2021 έγγραφα της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας σχετικά με τους δικαιούχους και τις ανάγκες τους σε 

Μέσα Ατομικής Προστασίας. 

18. Τα αριθ. πρωτ. 354951(15816)/11.06.21, 602076(25115)/24.09.21, 645399(26853)/18.10.21 

έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής με θέμα: «Μέσα Ατομικής 

Προστασίας». 

19. Το αριθ. πρωτ. 341542(999/8.06.2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη. 

20. Το από 21-10-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του ιατρού Εργασίας. 

21. Την από 8-10-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Ασφαλείας 
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22. Τα αριθ. πρωτ. 682874(28266)/10.11.2021 και 740373(30494)/18.11.2021 έγγραφα του 

Τμήματος Κτηνιατρικής με θέμα:«Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια γάλακτος». 

740373(30494) 

23. Το αριθ. πρωτ. 740577(5984)/22.11.2021 Πρωτογενές αίτημα του τμήματος Ανθρωπίνων 

Πόρων (ΑΔΑΜ:21REQ009579922). 

24. Το αριθ. πρωτ. 753633(6061)/23.11.2021 έγγραφο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων με τα 

συνημμένα έγγραφά του. 

25. Την αρ 3857/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009612184 ΑΔΑ:6ΝΓΖ7ΛΛ-Ζ5Θ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΚΑΕ 02.721.1411.01). 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος (πλήρες 3,5% λιπαρά) 

για τους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας, υπαλλήλους της ΠΕ Ημαθίας.  

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής 

 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 26.500,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% και δικαιωμάτων προαίρεσης  

Δαπάνη ετών 2021-2022: 19.505,20€ με ΦΠΑ 13% (17.261,24 άνευ ΦΠΑ) 

(Δαπάνη έτους 2021 ποσού 1.500,40€- Δαπάνη  έτους 2022 ποσού 18.004,80€)  

 

Δυνατότητα Προαίρεσης 6.995,20€ με ΦΠΑ 13% ( 6.190,44€ άνευ ΦΠΑ), που θα χρησιμοποιηθεί 

είτε σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των δικαιούχων ΜΑΠ είτε για τετράμηνη παράταση της 

σύμβασης. 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά έτος, υπηρεσία, αριθμός δικαιούχων και ημέρες αναλύεται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

ΕΤΟΣ 
2021  

ΗΜΕΡΕΣ  

ΕΤΟΣ 
2022 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2021 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2022 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2021  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2022  

1 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας 

5 22 264 110 1.320 121,00 1.452,00 

2 
Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

31 22 264 682 8.184 750,20 9.002,40 

3 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 1 22 264 22 264 24,20 290,40 

4 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων 

25 22 264 550 6.600 605,00 7.260,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  62 22 264 1.364 16.368 1.500,40€ 18.004,80€ 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και 

τη διεύθυνση του προσφέροντος, τον τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφερειακή Ενότητα 

Ημαθίας) καθώς επίσης και την ένδειξη: 

Προσφορά προμήθειας φρέσκου γάλακτος (πλήρες 3,5% λιπαρά) για τους δικαιούχους 

υπαλλήλους της ΠΕ Ημαθίας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ 753685(6062)/2.12.2021 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους: 

(α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 (ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), στην οποία να 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:  

α) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

γ) Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας. 

δ) Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

 

Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

− Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

− Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

− Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να 

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με 

ημερομηνία έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με 

το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 

5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, στην 

περίπτωση νομικών προσώπων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις, αντίγραφο 

καταστατικού, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης κτλ, γίνονται δεκτά ,εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για 

κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2 Τεχνική Προσφορά  

Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, ότι  

α) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,  

β) πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της πρόσκλησης 

κατ΄ ελάχιστον, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές 

διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύει. 

 

Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» : 

 

Ο Φάκελος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων συμπληρωμένη 

σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος και δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό για τα δύο έτη ποσού 19.505,20€. 





 6 

Θα αναγράφεται δηλαδή η προσφερόμενη τιμή μονάδας και το σύνολο της οικονομικής 

προσφοράς με και χωρίς ΦΠΑ.  

• Η προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα. 

• Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας. 

• Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο μέχρι την παράδοση όλης της 

προμήθειας.. 

• Ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης μετά την έκδοση της 

απόφασης ανάθεσης.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μέχρι την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 

2021 και ώρα 14:00 μ.μ.  

Προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. (Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική 

ημερομηνία παραλαβής του φακέλου). 

Διεύθυνση αποστολής προσφορών: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Υποδ/νση Οικονομικού-

Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο. Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στα τηλ: 

2331350210, 186, 171. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της έως τις 31/12/2022, με 

δυνατότητα παράτασης για χρόνο έως και τέσσερις μήνες, εφόσον καλύπτεται οικονομικά από τη 

δεσμευμένη πίστωση, κατόπιν μονομερούς απόφασης του αρμοδίου οργάνου, πριν τη λήξη της και 

με τους ίδιους όρους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με τις παραλήπτριες 

υπηρεσίες, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που θα παραλάβει την προμήθεια και 

την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα αγαθά, 

τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 
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O Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον απαραίτητο αριθμό ψυγείων τύπου βιτρίνας 

στους χώρους διανομής και συγκεκριμένα:  

1. Στο Κεντρικό κτίριο, Μητροπόλεως 44 Βέροια α) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής, β) στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και γ) στο Γραφείο 

Αντιπεριφερειάρχη. 

2. Στο κτίριο επί της οδού Λεωφόρος Στρατού 72, Βέροια, στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων. 

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής υλικών των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας και κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών θα διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μηνιαίως με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στν τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr). 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το γάλα (αγελαδινό) θα πρέπει : 

1. να είναι ελληνικής προέλευσης, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, διάρκειας 7 ημερών, 

2. να προέρχεται από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις, οι οποίες κατέχουν Κωδικό Αριθμό 

Κτηνιατρικής Έγκρισης για την δραστηριότητα της μεταποίησης νωπού γάλακτος και 

παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος και να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ελληνικής 

και ενωσιακής νοµοθεσίας, που αφορούν τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για την 

παραγωγή και την εµπορία θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος.  

3. να πληροί τα όρια μικροβιολογικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα 

τρόφιμα και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2007 , 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών: 

➢ να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 

θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα(τουλάχιστον 71,7°C για 15sec ή ισοδύναμος 

συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος. 

➢ να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση 

στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. 

➢ να ψύχεται αμέσως μετά την παστερίωση ,το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία 

που δεν θα υπερβαίνει του 6° C . 

➢ να πληροί τα ανώτατα όρια φυσικών και χημικών σταθερών των κατηγοριών του 
γάλακτος  
 

Κατηγορία 
γάλακτος 
 

Ειδικό βάρος 
σε 15ο C 

Λίπος % 
  

Πλήρες 1,028 g/l (20%) 3,5 

Αποβουτυρωμένο ή 
άπαχο 

≤ 1,036 ≤ 0,5 

Ημιαποβουτυρωμένο ή 
ημιάπαχο 

 
1,5-1,8 
 

 

Επίσης να περιέχει ποσοστό τουλάχιστο Σ.Υ.Α.Λ. 8.5% και 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, 

διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή ισοδύναμες συγκεντρώσεις προκειμένου για 

γάλα διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία 

Οι παραπάνω κατηγορίες γάλακτος δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές. 
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Θα πρέπει επίσης  

• Να έχει συσκευαστεί σε συσκευασία ειδικού χάρτινου υλικού του 1 lt, η οποία να πληροί 

όλους τους όρους υγιεινής και να κλείνει με καπάκι ασφαλείας. Το υλικό συσκευασίας δεν  

πρέπει να απελευθερώνει μέσα στο γάλα ποσότητα στοιχείων που θα ήταν δυνατό να θέσει 

σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος ή να ασκήσει 

επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες. Tα πώματα των συσκευασιών 

πρέπει να είναι άθικτα και να εφαρμόζoυν κατά τρόπo πoυ να διασφαλίζεται η στεγανότητα 

και η γνησιότητα τoυ περιεxoμένoυ της συσκευασίας .Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να 

είναι ελλιποβαρείς, χτυπημένες και αλλοιωμένες . 

• Επί της συσκευασίας, η σήμανση να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις σήμανσης 

τροφίμων (Καν.(ΕΕ) αριθ. 1169/2011) και να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με 

ευδιάκριτους χαρακτήρες στα Ελληνικά οι ενδείξεις: παστεριωμένο, γάλα, η ημερομηνία 

παστερίωσης, η τελική ημερομηνία ανάλωσης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η 

θερμοκρασία συντήρησής του, ο κωδικός παρτίδας, στοιχεία του προϊόντος όπως 

(σύνθεση, όγκος, θρεπτικά συστατικά, κ.λ.π) και το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η 

διεύθυνση της επιχείρησης τροφίμων Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή 

μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής 

του γάλακτος σε ημέρες. 

• Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής να είναι ίδια με την ημέρα 

παράδοσης  

• Η μεταφορά μέχρι τους χώρους αποθήκευσης της Περιφέρειας να γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως, τα οποία: 

➢ θα είναι εφοδιασμένα με Άδεια Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς 

συσκευασμένου παστεριωμένου γάλακτος, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

➢ θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και θα 

τεκμηριώνουν  κατά τη μεταφορά  θερμοκρασία 2-4οC  

Η ανάδοχος εταιρία, που έχει την ευθύνη μεταφοράς, οφείλει να προσκομίσει τις 

συσκευασίες γάλακτος στις διευθύνσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και να 

εξασφαλίσει με δικά της μέσα και έξοδα την μεταφορά των προϊόντων μέχρι τα σημεία 

παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

Εάν οι συσκευασίες γάλακτος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, 

εξογκώματα, σχισίματα κ.λ.π., δεν θα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή παραλαβής 

έως την αντικατάστασή τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας.  

Η ανάδοχη εταιρία θα ειδοποιείται όποτε διαφοροποιείται ο αριθμός των προς παράδοση 

συσκευασιών, ανάλογα με τις ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών.  
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Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ (3,5% 

ΛΙΠΑΡΑ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ  17.732   

ΦΠΑ 13 %   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 




