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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Γάλακτος για τους δικαιούχους 

υπαλλήλους Μέσων Ατομικής Προστασίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. και των Υπηρεσιών Μ.Ε.Θ.», 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, 

προϋπολογισμού 29.996,87€ με Φ.Π.Α. 13% (26.545,90€ άνευ Φ.Π.Α. 13%), σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :        

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 118 

3. Τον Ν.4623/2019 ( ΦΕΚ A’ 134/09.08.2019) και συγκεκριμένα το άρθρο 5  παρ.19 “Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια 

υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο Περιφερειάρχης” 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ.226/Α΄/27-12-

2010), του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016) 

5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 

6.  Το Π.Δ. 80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

7.  Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 

8.  Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9.  Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 

(ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ  1781/Β΄/23.5.2017) Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2023 

 Αρ. Πρωτ.: 699455(12176) 

    
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ          
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11. Την αριθμ. οικ. 72217/1346/31-01-2022 (Αρ.ΦΕΚ. 458/Τ.Β'/07-02-2022) Απόφασης Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 

“Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό 

Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας”, 

12. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ. 61/13-01-2022 (Αρ.ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφασης  Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ. “Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας”, 

13. Την αριθμ. 83/14-11-2022 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης προγράμματος εκτελεστέων 

προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2023 

14. Το αριθμ. 143304(2716)/04-10-2022 με ΑΔΑΜ: 22REQ011355506 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας. 

 
15. Την με Α/Α 1320 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής 
Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. με ΑΔΑ: 994Σ7ΛΛ-ΔΣΞ (α/α 1231 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής), οικονομικού έτους 
2023,  

 
16. Την με αριθμό 43726/08-06-2019 ΚΥΑ με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και 

β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.” 
 
17. Την ανάγκη παροχής στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου 
και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, πέραν των αναγκαίων μέσων ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ)  από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση, 
 
18. Το συνολικό έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΘ», 
χρονικού διαστήματος 12 μηνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 149.990,81€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% 
(132.735,23€, άνευ Φ.Π.Α. 13%), για προμήθεια 92.434 λίτρων γάλακτος, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 
10 του ν.4412/2016 (Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ) θα διενεργηθεί: 

α)με ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, προϋπολογισμού 
119.993,94 € Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (106.189,33€, άνευ Φ.Π.Α. 13%), για χρονικό διάστημα 
10 μηνών, για την προμήθεια 73.948 λίτρων γάλακτος και  
β)με την παρούσα απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, προϋπολογισμού 29.996,87€ 
με Φ.Π.Α. 13% (26.545,90€ άνευ Φ.Π.Α. 13%), για χρονικό διάστημα 2 μηνών, για την προμήθεια 18.486 λίτρων 

γάλακτος  
 
 

Ανακοινώνει ότι: 

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια 18.486 
λίτρων Γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους Μέσων Ατομικής Προστασίας των Κεντρικών Υπηρεσιών 
της Π.Κ.Μ. και των Υπηρεσιών Μ.Ε.Θ.», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ή έως εξαντλήσεως της 
συμβατικής ποσότητας. 
 
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 
 
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας γάλακτος 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 29.996,87€ με Φ.Π.Α. 13% (26.545,90€ 
άνευ Φ.Π.Α. 13%)  
 
CPV: 15000000-8 _ ΤΡΟΦΙΜΑ  
 
NUTS: EL522  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 18.486 λίτρων γάλακτος ελληνικής προέλευσης, παστεριωμένου και 

ομογενοποιημένου (πλήρους, ημιαποβουτυρωμένου ή άπαχου),  διάρκειας 7 ημερών, σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης 

Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ., για τους 409 δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) 

των Κεντρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
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43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/8-6-2019) καθώς και την τροποποίηση της 87669/2019 (ΦΕΚ 4584 Β΄/13-12-2019).          

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων      

(CPV) : 15000000-8  ΤΡΟΦΙΜΑ  

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (18.486 λίτρα).  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.996,87€ με Φ.Π.Α. 13% (26.545,90€ άνευ Φ.Π.Α. 
13%)  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως της 
συμβατικής ποσότητας. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει 
τιμής. 

Ο κάτωθι πίνακας περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες των δικαιούχων υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας  
Κεντρικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών Μ.Ε.Θ., και τις ταχυδρομικές δ/νσεις, όπου θα παραδίδεται το είδος από τον 
ανάδοχο, ως κάτωθι : 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ 

1 Γενική Δ/νση Προγραμματισμού & Υποδομών (δικαιούχοι: 141 άτομα) 

1. Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ 

 

 

 2.Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΜΕΘ 

 

 

 3. Εργοτάξιο Ωραιοκάστρου 

 

 4.Εργοτάξιο Δενδροποτάμου 

 

Στρωμνίτσης 53,                 

Δήμος Θεσσαλονίκης 

 

Στρωμνίτσης 53,                 

Δήμος Θεσσαλονίκης 

 

Θερμαϊκού 36,                      

Δήμος Παύλου Μελά  

 

Κωνσταντινουπόλεως 67, 

Δήμος Αμπ/πων - Μενεμένης 

2 Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  (δικαιούχοι: 40 

άτομα) 

26ης Οκτωβρίου 64, 

Θεσσαλονίκη 

3 Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος (δικαιούχοι: 64 άτομα) 

1. Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕΘ 

 

2. Δ/νση Περιβάλ., Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσ. Πόρων ΠΚΜ 

 

26ης Οκτωβρίου 64, 

Θεσσαλονίκη 

26ης Οκτωβρίου 64, 

Θεσσαλονίκη 

 

4 Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (δικαιούχοι: 160 

άτομα) 

1. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας ΜΕΘ 

 

2. Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΚΜ 

 

 

3. Δ/νση Κτηνιατρικής ΜΕΘ 

 

26ης Οκτωβρίου 64, 

Θεσσαλονίκη 

 

26ης Οκτωβρίου 64, 

Θεσσαλονίκη 

 

26ης Οκτωβρίου 64, 

Θεσσαλονίκη 

5 Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών (δικαιούχοι: 4 άτομα) 

1. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 

2. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

Βασ. Όλγας 198,                       

Δήμος Θεσσαλονίκης 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 

 

 

Προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους {συσκευασμένο γάλα (αγελαδινό) για ανθρώπινη κατανάλωση } 
Το γάλα (αγελαδινό) θα πρέπει : 
Να είναι ελληνικής προέλευσης, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο (πλήρες, ημιαποβουτυρωμένο ή άπαχο), διάρκειας 
7 ημερών. 
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Να προέρχεται από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις, οι οποίες κατέχουν Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης για 
τη δραστηριότητα της μεταποίησης νωπού γάλακτος και της παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος και να ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές της ελληνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας, που αφορούν στη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για 
την παραγωγή και την εµπορία θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος.  

Συγκεκριμένα:  
1. Να πληροί τα όρια μικροβιολογικών κριτηρίων σύμφωνα  με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής 

της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, όπως τροποποιήθηκε με τους 
Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1441/2007, (ΕΚ) αριθ. 365/2010 και (ΕΕ) αριθ. 2019/229 και ισχύει. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΑΑΔΕ) και τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ 
Α΄94/14.08.2015): 

 να έχει υποβληθεί σε παστερίωση που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό 
διάστημα, τουλάχιστον στους 71,7°C για 15sec ή σε άλλη θερμική επεξεργασία που χρησιμοποιεί διαφορετικούς 
συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος. 

 να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία της αλκαλικής φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη 
δοκιμασία υπεροξειδάσης. 

 να ψύχεται αμέσως μετά την παστερίωση, το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει 
τους 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 Σ.Υ.Α.Λ. τουλάχιστον 8.5% και 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, ποσοστά διαπιστούμενα 

σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή σε ισοδύναμες συγκεντρώσεις προκειμένου για γάλα διαφορετικής 
λιποπεριεκτικότητας. 

 Η παραπάνω κατηγορία γάλακτος δεν επιτρέπεται να περιέχει χρωστικές. 

3. Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΑΑΔΕ) σχετικά με τη συσκευασία (άρθρα 9, 80 και 85): 
 Να έχει συσκευαστεί σε ειδική συσκευασία του 1 lt (όχι γυάλινη), η οποία να πληροί όλους τους όρους υγιεινής 

και να κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  

 Οι συσκευασίες αυτού πρέπει να είναι κατασκευασμένες απoκλειστικά και μόνo από τις επιτρεπόμενες για το 
σκοπό αυτό ύλες. Δεν θα πρέπει να απελευθερώνουν 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. Επίσης, δεν θα πρέπει να είναι ελλιποβαρείς, χτυπημένες ή 
αλλοιωμένες . 

 Η συσκευασία πρέπει να παρέχει όλες τις εγγυήσεις πρoστασίας τoυ από κάθε επιβλαβή  
εξωτερική ή εσωτερική επίδραση και να γίνεται κατά τρόπo πoυ να διασφαλίζει τo αμετάβλητo της σύστασης 
τoυ προϊόντος από την επίδραση τoυ περιβάλλoντoς και τη γνησιότητα τoυ, καθώς και τo αμετάβλητo των 
επιγραφών αυτής. 

 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.  

• Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις  για τα τρόφιμα και ειδικά για το γάλα: ο 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές …», όπως 
τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1155/2013, 78/2014 και 2015/2283, και ισχύει, ο Νόμος 4336/2015 
(ΦΕΚ Α΄94/14.08.2015), ο Νόμος 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄156/18.10.2017) καθώς και η υπ’ αριθ. 1710/51865/04.04.2018 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.» (ΦΕΚ Β΄ 

1295/12.04.2018). 

Συγκεκριμένα,  πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες στην Ελληνική γλώσσα οι 
ενδείξεις: «παστεριωμένο» «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η τελική ημερομηνία ανάλωσης, το σήμα 
καταλληλότητας του προϊόντος (κωδικός κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης), η θερμοκρασία συντήρησής του 
(εντός ψυγείου), ο κωδικός παρτίδας αυτού, τα στοιχεία του όπως σύνθεση, όγκος, θρεπτικά συστατικά, κ.τ.λ, καθώς 
και το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης τροφίμων. 

Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια και σε εμφανές σημείο, στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του 
προϊόντος, η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.  

• Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία παράδοσης των 
προϊόντων στην Περιφέρεια.   
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• Η μεταφορά μέχρι τα σημεία παράδοσης των προϊόντων στην Περιφέρεια να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα-ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως, τα οποία: 

1. θα είναι εφοδιασμένα με Άδεια Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς συσκευασμένου     παστεριωμένου 

γάλακτος, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 

2. θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς, προκειμένου να τεκμηριώνουν  τη      
μεταφορά  των προϊόντων υπό ψύξη στη θερμοκρασία 2-4οC.  

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

− Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά της μέσα και έξοδα την μεταφορά των προϊόντων μέχρι τα σημεία 
παράδοσης, στα οποία οφείλει να προσκομίσει τις συσκευασίες γάλακτος, στις διευθύνσεις που θα υποδειχθούν από 
την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, μετά από σχετική συνεννόηση με την εν λόγω υπηρεσία. 

 
− Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά, στους χώρους των διαφόρων Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, εκτός επισήμων αργιών, σύμφωνα με τα σημεία διανομής, ως κάτωθι: 
1) 26ης Οκτωβρίου 64 Δήμος Θεσσαλονίκης,  
2) Στρωμνίτσης 53, Δήμος Θεσσαλονίκης , 
3)Θερμαϊκού 36, Δήμος Παύλου Μελά, 
4)Κωνσταντινουπόλεως 67, Δήμος Αμπ/πων – Μενεμένης 

5) Βασ. Όλγας 198,   Δήμος Θεσσαλονίκης 
6)Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 
 
 

− Οι ποσότητες για κάθε επόμενη εβδομάδα θα αποστέλλονται από  την κάθε Υπηρεσία μία (1) φορά την εβδομάδα στον 
υπεύθυνο που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ένα από τα σημεία διανομής,  ο οποίος με τη σειρά του 
θα διαβιβάζει το συγκεντρωτικό πίνακα στον προμηθευτή. 

 
− Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει την Περιφέρεια με αριθμό ψυκτικών θαλάμων ανάλογο των 

παραγγελθέντων προϊόντων για την αποθήκευση αυτών μέχρι την παραλαβή τους από τους δικαιούχους. (Ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός ψυκτικών θαλάμων: 8) 

 
− Οι συσκευασίες γάλακτος που φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα κ.λ.π. δεν θα παραλαμβάνονται, και 

θα αντικαθίστανται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας 
 

− Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται όποτε διαφοροποιείται ο αριθμός των προς παράδοση συσκευασιών, ανάλογα με τις 
ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών.  

 

− Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δε δύναται να πραγματοποιήσει την παραγγελία, οφείλει εγγράφως να ενημερώσει 
την υπηρεσία αναφέροντας τους λόγους μία (1) ημέρα το αργότερο από την παραγγελία. 

 
− Η υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα αλλαγής της ώρας παράδοσης (πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με τον προμηθευτή), για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της. 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: 

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, εις διπλούν, ο οποίος θα περιέχει: 

α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, δίχως να 

απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι: 

• Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. 

• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

• Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για έξι (6) μήνες από την ημέρα διενέργειας της 
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διαδικασίας ανάθεσης 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος δηλώνει για όλα τα μέλη 

του Δ.Σ. της εταιρείας και για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καθώς και σε βάρος της εταιρείας 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα αντίστοιχα αδικήματα . 

  

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί προσκόμιση των 

αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης, ήτοι: 

 

* Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, τα οποία 

να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ή σε περίπτωση έλλειψής τους Υπεύθυνες δηλώσεις (για 

τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο), εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, 

 

* Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 

* Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο σε ισχύ. 
 

β)  Λοιπά δικαιολογητικά: τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία 

προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων 

δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν : 

• η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
• το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό, 

• το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, 

• καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 
 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο 

ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. ή στο ΓΕΜΗ 

(ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το μητρώο της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 καθώς και το άρθρο 43 του 

Ν.4605/2019, ήτοι : 

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των 

ακριβών αντιγράφων τους και 

β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
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Β) Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, εις διπλούν, ο οποίος θα περιέχει: 
1.Το φύλλο συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας, συμπληρωμένο, όπου στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

απαιτείται η απάντηση ΝΑΙ και στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ απαιτείται η αναφορά σε έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και τα οποία θα συμπεριληφθούν στο Φάκελο 

της Τεχνικής Προσφοράς,  

2. Άδεια νομίμως λειτουργούσας εγκατάστασης:Το εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να διαθέτει Άδεια νομίμως 

λειτουργούσας εγκατάστασης η οποία κατέχει Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης για τη δραστηριότητα της 

μεταποίησης νωπού γάλακτος και της παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της 

ελληνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας, που αφορούν στη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για την παραγωγή και την 

εµπορία θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος, 

3) Άδεια καταλληλότητας Οχήματος/ων Μεταφοράς συσκευασμένου παστεριωμένου γάλακτος, η οποία 
εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και με τα οποία θα διακινούνται τα προϊόντα ζωϊκής 
προέλευσης για τα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας στη διαγωνιστική διαδικασία. 
4) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος θα πρέπει να κατατεθεί η Νόμιμη άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης. 
5) Εγγραφή οικονομικών φορέων στο μητρώο εμπόρων ζωικών  προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής  
6) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP) που να καλύπτει την αποθήκευση, 

διακίνηση και εμπορία των χορηγούμενων ειδών (Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ή παρόμοιο αυτού, 

διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή άλλο αντίστοιχο φορέα). 
 

 

Γ) Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, εις διπλούν, ο οποίος θα περιέχει: 
την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  II της παρούσας: 
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ α) ανά μονάδα (λίτρο γάλακτος) και β) για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας. 
Η προσφερόμενη τιμή μονάδας, άνευ Φ.Π.Α. 13%, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) δεκαδικά ψηφία, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται.  
Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά - courier σε 
σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, 3ος 

όροφος, γραφείο 3, έως την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν 

μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται. 
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313 
319141 – κα Κατερίνα Παπαδοπούλου και 2313 319138 – κος Παύλος Κοντζίνος. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι η ορθότητα 

κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών. 

Κατόπιν αξιολογείται ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς. 

Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των Φακέλων των 

Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος 

αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα 

βεβαιώνει την καλή εκτέλεση ως προς την παροχή των προσφερόμενων ειδών. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογημένες 

συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από τη σύμβαση 

που θα συναφθεί σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη που 

παρέχεται μόνον εγγράφως.                                                                  

 

                                                                   
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ      

1 
Να είναι ελληνικής προέλευσης, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο 
(πλήρες, ημιαποβουτυρωμένο ή άπαχο), διάρκειας 7 ημερών  

ΝΑΙ 
  

2 

Να προέρχεται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις, οι οποίες 
κατέχουν Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης για τη δραστηριότητα 
της μεταποίησης νωπού γάλακτος και της παραγωγής παστεριωμένου 
γάλακτος και να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ελληνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν στη θέσπιση των υγειονομικών 
κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία θερμικά επεξεργασμένου 
γάλακτος. 

ΝΑΙ 
  

3 

Να πληροί τα όρια μικροβιολογικών κριτηρίων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 
2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, όπως 
τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1441/2007, (ΕΚ) αριθ. 
365/2010 και (ΕΕ) αριθ. 2019/229 και ισχύει. 

ΝΑΙ 
  

4 
Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΑΑΔΕ) και 

τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94/14.08.2015): 
--------------------- 

4.1 

Να έχει υποβληθεί σε παστερίωση που περιλαμβάνει την έκθεση σε 
υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον στους 
71,7°C για 15sec ή σε άλλη θερμική επεξεργασία που χρησιμοποιεί 
διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη 
ισοδύναμου αποτελέσματος. 

ΝΑΙ 
  

4.2 
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία της αλκαλικής 
φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. 

ΝΑΙ 
  

4.3 
Να ψύχεται αμέσως μετά την παστερίωση, το συντομότερο δυνατόν, σε 
θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6° C. 

ΝΑΙ 
  

4.4 

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 

 

ΝΑΙ 
  

4.5 

Να περιέχει ποσοστό Σ.Υ.Α.Λ. τουλάχιστον 8.5% και 2,9% πρωτεϊνικών 
ουσιών, ποσοστά διαπιστούμενα σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή σε 
ισοδύναμες συγκεντρώσεις προκειμένου για γάλα διαφορετικής 
λιποπεριεκτικότητας. 

ΝΑΙ 
  

4.6 
Οι παραπάνω κατηγορίες γάλακτος δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
χρωστικές. 

ΝΑΙ 
  

5 
Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΑΑΔΕ) σχετικά με τη 
συσκευασία (άρθρα 9, 80 και 85): 

--------------------- 

5.1 
Να έχει συσκευαστεί σε ειδική συσκευασία του 1 lt (όχι γυάλινη), η οποία 
να πληροί όλους τους όρους υγιεινής και να κλείνει με καπάκι ασφαλείας. 

ΝΑΙ 
  

5.2 

Οι συσκευασίες αυτού πρέπει να είναι κατασκευασμένες απoκλειστικά και 
μόνo από τις επιτρεπόμενες για το σκοπό αυτό ύλες. Δεν θα πρέπει να 
απελευθερώνουν 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. Επίσης, δεν θα πρέπει να είναι 
ελλιποβαρείς, χτυπημένες ή αλλοιωμένες . 

ΝΑΙ 
  

5.3 

Η συσκευασία πρέπει να παρέxει όλες τις εγγυήσεις πρoστασίας τoυ από 
κάθε επιβλαβή εξωτερική ή εσωτερική επίδραση και να γίνεται κατά 
τρόπo πoυ να διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασης τoυ προϊόντος 
από την επίδραση τoυ περιβάλλοντoς και τη γνησιότητα τoυ, καθώς και 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ      

τo αμετάβλητο των επιγραφών αυτής. 

5.4 
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. 

ΝΑΙ 
  

6 

Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες 
διατάξεις για τα τρόφιμα και ειδικά για το γάλα: ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές …», όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 
1155/2013, 78/2014 και 2015/2283, και ισχύει, ο Νόμος 4336/2015 
(ΦΕΚ Α΄94/14.08.2015), ο Νόμος 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄156/18.10.2017) 
καθώς και η υπ’ αριθ. 1710/51865/04.04.2018 Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 
του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης 
προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.» (ΦΕΚ Β΄ 
1295/12.04.2018). 

ΝΑΙ 
  

6.1 

Συγκεκριμένα, πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με 
ευδιάκριτους χαρακτήρες στην Ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις:  
«παστεριωμένο» «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η τελική 
ημερομηνία ανάλωσης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος (κωδικός 
κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης), η θερμοκρασία συντήρησής 
του (εντός ψυγείου), ο κωδικός παρτίδας αυτού, τα στοιχεία του όπως 
σύνθεση, όγκος, θρεπτικά συστατικά, κ.τ.λ, καθώς και το όνομα ή η 
εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης τροφίμων. 

ΝΑΙ 
  

6.2 
Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια και σε εμφανές 
σημείο, στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος, η διάρκεια ζωής 
του γάλακτος σε ημέρες. 

ΝΑΙ 
  

7 
Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής πρέπει να 
συμπίπτει με την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων στην 
Περιφέρεια. 

ΝΑΙ 
  

8 
Η μεταφορά μέχρι τα σημεία παράδοσης των προϊόντων στην 
Περιφέρεια να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-
ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως 

ΝΑΙ   

9 

Τα μεταφορικά μέσα του ανωτέρω εδαφίου 8.1 θα είναι εφοδιασμένα με 
Άδεια Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς συσκευασμένου 
παστεριωμένου γάλακτος, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 

ΝΑΙ 
  

10 
Τα μεταφορικά μέσα του ανωτέρω εδαφίου 8.1 θα φέρουν καταγραφικό 
θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς, προκειμένου να τεκμηριώνουν 
τη μεταφορά των προϊόντων υπό ψύξη στη θερμοκρασία 2-4οC. 

ΝΑΙ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων  
 
 

  Υπογραφή - Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
Επωνυμία οικονομικού φορέα ..........................................................................................  

ΑΦΜ ........................................................ Δ.Ο.Υ. .......................................................... 

Ταχ. Δνση ..................................................................................................................... 

Τηλ. ............................................................................................................................. 

E-mail : ........................................................................................................................ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ), 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 13% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ), 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 13% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 13% 

1 

Γάλα λευκό, ελληνικής 
προέλευσης, 
παστεριωμένο και 
ομογενοποιημένο (πλήρες, 
ημιαποβουτυρωμένο ή 
άπαχο), διάρκειας 7 
ημερών, ενός (1) λίτρου  

18.486 1,436€ 

(Η προσφερόμενη τιμή μονάδας, 

άνευ Φ.Π.Α. 13%, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τρία (3) δεκαδικά 

ψηφία, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. ) 
... 

... 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

  
Φ.Π.Α. 13% 

 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Προσφέρων  
 
 
 

  Υπογραφή - Σφραγίδα 
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