
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                             ΘΑΣΟΣ  09-04-2018 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΙΔΑΧ , ΙΔΟΧ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

Πλήρες γάλα μακράς διαρκείας 3,5% /1,5 %  
λιπαρά 1 lit 

Προτείνεται η προμήθεια γάλακτος μακράς διάρκειας διότι η διάθεση φρέσκου 
γάλακτος μικρής διάρκειας δεν είναι εφικτό να παραληφθεί από τους δικαιούχους 
υπαλλήλους λόγω μεγάλων αποστάσεων τόσο των χώρων εργασίας τους, όσο και 
των περιοχών της μόνιμης κατοικίας τους από την έδρα του Δήμου. 
Αποστειρωμένο προϊόν διάρκειας ζωής 6 μηνών. Η μεγάλη διατηρισιμότητα του, 
πετυχαίνεται χάρη στην διαδικασία αποστείρωσης που συντελείται σε υψηλή 
θερμοκρασία, με την καταστροφή των μικροοργανισμών και σπορίων που 
ανευρίσκονται στο φυσικό γάλα.  
Παράγεται από 100%  αγελαδινό γάλα προέλευσης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 
σε προηγμένης τεχνολογίας ασηπτική γραμμή παραγωγής . 
 Συσκευάζεται ασηπτικά στην πρωτοποριακή συσκευασία Tetra Gemina της 
TetraPak και υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους σε όλο τον κύκλο ζωής του.  
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ΕΝΕΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 ΓΑΛΑ 
ΜΑΚΡΑΣ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΛΙΤΡΟ  0,90 21500 19.350,00 2.515,00 21.865,50 

 
Η ποσότητα  σε λίτρα γάλακτος ,υπολογίστηκε σύμφωνα  με το υπηρετούν προσωπικό  
και τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2018, σύμφωνα με το υπ αριθ 3936/09-04-
2019 έγγραφο του Γραφείου προσωπικού του Δήμου Θάσου για τους δικαιούχους 
γάλακτος έτους 2019. 
 
ΜΟΝΙΜΟΙ –ΙΔΑΧ 
11 ΜΗΝΕΣ  Χ 41 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Χ 23 ΗΜΕΡΕΣ= 10.373 
 
ΙΔΟΧ 
8 ΜΗΝΕΣΧ33 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣΧ 23 ΗΜΕΡΕΣ= 6072 – 429 (33 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Χ13 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΔΕΙΑΣ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ)= 5643 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6 ΜΗΝΕΣ Χ 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Χ 21 ΗΜΕΡΕΣ (23 ΗΜΕΡΕΣ – 2ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ/ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) = 504 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΟΧ 
 
2 ΜΗΝΕΣ (εκτίμηση χρόνου εργασίας κατά το έτος 2019) Χ 108 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Χ23 
ΗΜΕΡΕΣ = 4968 
 
ΣΥΝΟΛΟ 10.373+ 5643+504+ 4968 = 21.488 
 
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΑΣΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
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                                                                                ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 1ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους βάσει των οποίων θα 
εκτελεστεί η προμήθεια. Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του Ν 4412/2016.  
 
ΆΡΘΡΟ 2ο 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης, ή της εκάστοτε παραγγελίας για τμηματική παράδοση  Αυτό δεν αποκλείει την 
δυνατότητα από πλευράς κάποιου προμηθευτή να παραδώσει σε μικρότερο χρόνο.  
  
ΑΡΘΡΟ 3ο  
 Η παράδοση θα γίνει σε χώρο του Δήμου Θάσου που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία. Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, αφού προηγηθεί ο ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος που προβλέπεται. 
 Τα είδη θα είναι καταλλήλως συσκευασμένα για εύκολη φορτοεκφόρτωση, 
καταμέτρηση και έλεγχο..  

Για κάθε  βλάβη που θα παρουσιαστεί και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα 
εκτέλεσης της προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση των υλικών εντός 
ολίγων ημερών ( το πολύ τρεις ημέρες). 
 
ΑΡΘΡΟ 4º   

Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως 
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλεται, πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος πληρωμής 
 Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει μετά από συμπλήρωση όλων των 
δικαιολογητικών και μετά από τον έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
 Ο κάθε προμηθευτής θα προσέρχεται έγκαιρα στο Δήμο για να εκτελέσει την 
συγκεκριμένη παραγγελία υλικών μετά από αντίστοιχη ειδοποίησή του.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο    
 Η δαπάνη μεταφοράς των υλικών στον τόπο της υπηρεσίας του Δήμου ή στον χώρο 
εργασίας θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. Η μεταφορά στο χώρο παράδοσης δεν 
δικαιολογεί χρονικές καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις του Δήμου. Η ασφάλιση των υλικών 
μέχρι την παράδοση επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη προμηθευτή και σε καμία περίπτωση το 
Δήμο. Κατά την μεταφορά θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για να μην 
χτυπιούνται τα υλικά και προκαλούνται ζημιές.. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Γενικά 
 Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ 
του Δήμου και προμηθευτή σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν 
4412/2016  
                                                                                         Η Συντάξασα 
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