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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 9/2019
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 91/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2019-2020.
Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 19 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30΄,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13445/14-6-2019
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 εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) συνολικά τακτικά
μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

ΑΠΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Μιχαλέλης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος
Κεχαγιά Δήμητρα, Τακτικό Μέλος
Κοσμοπούλου Αναστασία, Τακτικό Μέλος

Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
1.
Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος
2.
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
3.
Κυβέλου Παναγιώτα, Τακτικό Μέλος
4.
Βορέας Σεβαστός, Τακτικό Μέλος
Τσουχνικάς Ηλίας, Αναπληρωματικό Μέλος
(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσουχνικάς Ηλίας αναπλήρωσε το απών τακτικό μέλος κ. Μιχαλέλη
Δημήτριο).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε το τακτικό μέλος κ.
Αποστολόπουλος Θεόδωρος.
Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Κεχαγιά
Δήμητρα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Καπετσώνη
Βασιλική, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος, και η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών κ. Μυλωνά Αναστασία.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 24-5-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου που υπογράφεται
από τον ίδιο και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια
παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2019-2020.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016.
4. Το ΠΔ 80/2016.
5. Την υπ’ αριθ. 361/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού.
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ./106218/33853/15.1.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
«Επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
7. Τον Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018.
8. Την με αρ. 4/2019 μελέτη της Υπηρεσίας.
9. Το με αρ. πρωτ. 11645/2019 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 19REQ004984281.
10.Το με αρ. πρωτ. 11680/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.
11.Τις με αριθμό Α-458/2019, Α-459/2019 και Α-460/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
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12.Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005015273.
13.Την ανάγκη προμήθειας του είδους της με αρ. 4/2019 μελέτης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικής
Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την οποία:
α. Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 4/2019 μελέτη – τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.
β. Καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ως συνημμένο σχέδιο.
γ. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
δ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του ανοικτού
διαγωνισμού, στην εφημερίδα ημερήσια ΑΜΑΡΥΣΙΑ και εβδομαδιαία ΑΜΑΡΥΣΙΑ και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού
στο site του Δήμου www.penteli.gov.gr και στο www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
ΜΕΛΕΤΗ 4/2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το έτος 2019 για τις
ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 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 58.318,49 €, συμπ. Φ.Π.Α. (13%).
Η Προμήθεια, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2019, υπό τους κωδικούς
αριθμούς (Κ.Α.) ως ακολούθως:
Κ.Α. 20.6061.004, με το ποσό των 40.000,00€, Κ.Α. 30.6061.002, με το ποσό των 4.000,00 € και Κ.Α.
45.6061.001 με το ποσό των 2.000,00 €.
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.
▪ 104 άτομα για 11 μήνες, (εκ των οποίων 52 άτομα μόνιμου προσωπικού, 52 άτομα με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου).
▪ 2 άτομα για 7 μήνες, λόγω συνταξιοδότησης (μόνιμο προσωπικό).
▪ 7 άτομα για 8 μήνες (εποχικό προσωπικό διάρκειας 8 μηνών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα)
▪ 8 άτομα για 2 μήνες (εποχικό προσωπικό διάρκειας 2 μηνών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα)
▪ 12 άτομα για 11 μήνες (προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με την προκήρυξη 3κ/2018).
▪ 70 άτομα για 8 μήνες (Κοινωφελής Εργασία διάρκειας 8 μηνών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα)
Για το σύνολο των εργαζομένων απαιτούνται συνολικά τα παρακάτω λίτρα γάλακτος, που προσδιορίζονται στην
προμήθεια στην προσμέτρηση 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
116
11
286
286lt
33.176lt
2
77
8
192
192lt
14.784lt
3
2
7
141
141lt
344lt
4
8
2
48
48lt
384lt
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
48.688lt
Για το σύνολο των εργαζομένων αντιστοιχούν 48.706 λίτρα γάλακτος και αναλυτικά :
1. 11 μήνες (12-1 μήνας αδείας) X 26 ημέρες εργασίας/ανά μήνα = 286 ημέρες X 1 λίτρο γάλα ημερησίως = 286
λίτρα γάλα X 116 εργαζόμενους = 33.176 λίτρα γάλακτος.
2. 8 μήνες X 26 ημέρες εργασίας/ανά μήνα = 208 ημέρες - 16 ημέρες άδεια (2 ημ/μήνα)= 192 ημέρες X 1 λίτρο
γάλα ημερησίως = 192 λίτρα γάλα X 77 εργαζόμενους = 14.784 λίτρα γάλακτος.
3. 7 μήνες X 26 ημέρες εργασίας/ανά μήνα = 182 ημέρες -10 ημέρες άδεια (υπόλοιπο έτους)= 172 ημέρες X 1
λίτρο γάλα ημερησίως = 172 λίτρα γάλα X 2 εργαζόμενους = 344 λίτρα γάλακτος.
4. 2 μήνες X 26 ημέρες εργασίας/ανά μήνα =52 ημέρες – 4 ημέρες άδεια (2ημ/μήνα)=48 ημέρες X 1 λίτρο γάλα
ημερησίως = 48 λίτρα γάλα X 8 εργαζόμενους = 384 λίτρα γάλακτος.
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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.
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 2019 Α.Μ.: 4/2019 Δ.Υ.Κ.Π ., 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.
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α
(lt)
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)
(€)

1

Γάλα παστεριωμένο
(σύμφωνα με τις
τεχνικές
προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης)

48.688

1,06

51.609,28

ΣΥΝΟΛΟ

51.609,28
6.709,21
58.318,49
Η τιμή μονάδας, αναφέρεται στην προμήθεια φρέσκου, παστεριωμένου και ομογενοποιημένου αγελαδινού
γάλατος, πλήρους (3,5% λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5% λιπαρά).
Η προμήθεια αφορά το έτος 2019.
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, διαμορφώθηκε κατά προσέγγιση, μετά από έρευνα που
έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου, σε αντίστοιχο είδος.
Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 1,20 (€)
Φ.Π.Α. που αναλογεί 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από τη διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά
καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης, και αφού έλαβε υπόψη της:
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114)
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133).
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).
⎯ Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145).
⎯ Την υπ’ αριθ. 361/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6Λ22ΩΞ3-ΒΘΜ) περί έγκρισης του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ./106218/33853/15.1.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
⎯ Την υπ’ αριθ. 4/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου
του Δήμου «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης»
προϋπολογισμού δαπάνης 58.318,49€ με Φ.Π.Α. 13%, που περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή, Αναλυτικό Πίνακα,
Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς.
⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11645/2019 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 19REQ004984281.
⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11680/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.
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⎯ Τις υπ’ αριθ. Α-458/2019, Α-459/2019 και Α-460/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
⎯ Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005015273.
⎯ Την ανάγκη προμήθειας του είδους της υπ’ αριθ. 4/2019 μελέτης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικής
Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου.
⎯ Την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (AΔΑ: ΩΟΦ5ΩΞ3-5ΣΘ).
⎯ Το σχέδιο διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 4/2019 Μελέτη – Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Υποδομών, Διοικητικής
Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου Πεντέλης» προϋπολογισμού δαπάνης 58.318,49€ με Φ.Π.Α. 13%
2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) , για την προμήθεια
παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2019-2020 με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, όπως επισυνάπτονται στην παρούσα
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως
εξής:
Τακτικά μέλη: Ξανθάκος Ιωάννης, Πρόεδρος, Χριστίδης Αναστάσιος, μέλος, Φαρασοπούλου Αθανασία, μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη: Μαυρίδη Άννα - Μαρία, αναπλ. Πρόεδρος, Πέκαλη Καλλιόπη, αναπλ. μέλος και Βουβόλα
Σοφία, αναπλ. μέλος.
4. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του ανοικτού
διαγωνισμού, στην εφημερίδα ημερήσια ΑΜΑΡΥΣΙΑ και εβδομαδιαία ΑΜΑΡΥΣΙΑ και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού
στο site του Δήμου www.penteli.gov.gr και στο www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2019
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

Τα Μέλη
Αποστολόπουλος Θεόδωρος
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
Κυβέλου Παναγιώτα
Βορέας Σεβαστός
Τσουχνικάς Ηλίας
Μητροπούλου Γεωργία
Κεχαγιά Δήμητρα

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης
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