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Αρ. μελέτης 07/2019                                   Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 Με το παρόν τεύχος περιγράφονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για το 
γάλα που χορηγείται, ως πρόσθετη παροχή, στο απασχολούμενο προσωπικό του Δήμου Χίου και 
των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων και για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών 
στους παιδικούς και τους βρεφικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα αφορά στις προμήθειες: 
Α.   του ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, νωπού γάλακτος που χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό, σύμφωνα με την 

αρ. 43726/8-6-2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2208 Β’/8-6-2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. α΄ &  β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή ισχύει, 

Β. του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ&ΠΑΙΔΕΙΑΣ, νωπού γάλακτος για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών 
στους παιδικούς και τους βρεφικούς σταθμούς και νωπού γάλακτος που θα χορηγεί στο 
δικαιούχο προσωπικό σύμφωνα με την αρ. 43726/8-6-2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2208 Β’/8-6-2019) 
«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. α΄ &  β΄ βαθμού και των 
νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή ισχύει. 

Γ.    της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ), νωπού γάλακτος για τις 
ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και τους βρεφικούς σταθμούς και νωπού 
γάλακτος που χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό σύμφωνα με την αρ. 43726/8-6-2019 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 2208 Β’/8-6-2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. α΄ &  
β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή 
ισχύει. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε 
χιλιάδων τριάντα εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (195.039,58€), συμπεριλαμβανομένου του 
νόμιμου Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 και 2022  των 
ανωτέρω φορέων ξεχωριστά, 
  
 
 
Συγκεκριμένα: 
 

Α. για το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: 
 

Είδος τροφίμων Κωδ. Αρ. CPV ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. Σύνολο 

Γάλα 15511000-3 

10-6063.001 
20-6063.002 
30-6063.001 
35-6063.001 
15-6063.001 

Α-1078/23-6-2021 
Α-1079/23-6-2021 
Α-1080/23-6-2021 
Α-1081/23-6-2021 
Α-1082/23-6-2021 

142.931,25 
(35.732,82 € το 2021 

 &  
107.198,44 € το 2022) 

 

Δικαίωμα Προαίρεσης 4,5% για το Γάλα εργαζομένων ήτοι 6.142,15 ευρώ το οποίο θα 
ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που ο ΔΗΜΟΣ προβεί στην πρόσληψη νέου προσωπικού 
μόνιμου ή ορισμένου χρόνου ή από μελλοντική μετάταξη προσωπικού που δεν έχει προβλεφθεί ή 
άλλη αλλαγή που μπορεί να προκύψει στους δικαιούχους. 
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Β. για το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: 
 

Είδος τροφίμων Κωδ. Αρ. CPV ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. Σύνολο 

Γάλα 15511000-3 10-6063.003 Α-147/24-6-2021 

50.052,50 
(7.000,00 € το 2021 

& 
43.052,50 € το 2022) 

 

Δικαίωμα Προαίρεσης 24% για το Γάλα εργαζομένων ήτοι 8.914,89 ευρώ το οποίο θα 
ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ προβεί στην πρόσληψη νέου 
προσωπικού μόνιμου ή ορισμένου χρόνου ή από μελλοντική μετάταξη προσωπικού που δεν έχει 
προβλεφθεί ή άλλη αλλαγή που μπορεί να προκύψει στους δικαιούχους. 

 
Γ. για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ). θα βαρύνει τους εξής κωδικούς 
αριθμούς: 
 

Είδος τροφίμων Κωδ. Αρ. CPV ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. Σύνολο 

Γάλα 15511000-3 
64.08.83.02 
64.08.83.03 

Α-1243/24-6-2021 
Α-1244/24-6-2021 

 

2.570,00 
(640,00 € το 2021  

& 
1.930,00 € το 2022) 

 
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, του ΠΔ 
80/2016, καθώς και της αρ. 43726/8-6-2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2208 Β’/8-6-2019) «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. α΄ &  β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή ισχύει. 
 
Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής: 

 
ΟΜΑΔΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ    

   Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ Δ.ΧΙΟΥ 

 

1 

Φρέσκο γάλα 
μόνιμου/αορίστου & 
ορισμένου χρόνου 
προσωπικού 

1 λίτρο  9 29.634 1.500 108.900 140.034 

2 
Φρέσκο γάλα νηπίων 
στους παιδικούς 
σταθμούς 

1 λίτρο  9 3.000 550   3.550 

  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
4,5% ή 24% 

1 λίτρο  9 7.112   4.900 12.012 

 
Με βάση την 43726/ 8-6-2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2208 Β’/8-6-2019) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής", όπως ισχύει, 
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προβλέπεται η χορήγηση 1 λίτρου γάλακτος την ημέρα ανά υπάλληλο πλην των αδειών, αργιών και των 
Σαββατοκύριακων. 
Ο Δήμος Χίου και το Νομικό Πρόσωπο διατηρούν το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου μέχρι 4,5% ( τέσσερα κόμμα πέντε τοις εκατό) για το Δήμο και 24% (είκοσι 
τέσσερα τοις εκατό) το Νομικό Πρόσωπο του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης, σε περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού μόνιμου/αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή μετάταξης ή αύξησης του 
αριθμού των δικαιούχων του. 

 
Συγκεκριμένα η προμήθεια έχει ως εξής: 

 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

       Η ανάλυση της ποσότητας (λίτρων) και των αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων του 
προϋπολογισμού προκύπτει από τις απαντήσεις των εκάστοτε Διευθύνσεων στο υπ’ αριθμ. 31922/28-
04-2021 έγγραφο του Τμήματος Αποθήκης & Προμηθειών.  

 
Α) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 20 άτομα  x  12 μήνες  x  22 ημέρες εργάσιμες =  5.280 λίτρα   

 81 άτομα  x  10 μήνες  x  22 ημέρες εργάσιμες = 17.820 λίτρα  
 

Β) Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 200 άτομα  x  12 μήνες  x  22 ημέρες εργάσιμες = 52.800 λίτρα  
 
Γ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 61 άτομα   x  12 μήνες  x  22 ημέρες εργάσιμες = 16.104 λίτρα  
 
Δ) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 12 άτομα  x  12 μήνες  x  22 ημέρες εργάσιμες = 3.168 λίτρα  
 
Ε) Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

 52 άτομα  x  12 μήνες  x  22 ημέρες εργάσιμες = 13.728 λίτρα  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 4,5% = 4.900 λίτρα  
 

                                                                     

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ KATA 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1 Γάλα 1 λίτρου εργαζομένων λίτρα 108.900 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Δικαίωμα Προαίρεσης 4,5% : (108.900+4.900) = 113.800 λίτρα  
 

 
Ν.Π.Δ.Δ. 

Η προμήθεια υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία-καταστάσεις των εργαζομένων και των νηπίων του 
Νομικού Προσώπου σε απάντηση στο υπ’ αριθμ. 31922/28-04-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Αποθήκης & Προμηθειών, ως εξής:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ KATA 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1 Γάλα 1 λίτρο εργαζομένων λίτρα 29.634 

1 Γάλα 1 λίτρου νηπίων λίτρα 3.000 
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Ζ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΙΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
 

 64 άτομα x 18 μήνες x 22 ημέρες εργάσιμες = 25.344 λίτρα 

 7 άτομα x 15 μήνες x 22 ημέρες εργάσιμες = 2.310 λίτρα 

 7 άτομα  x 8 μήνες x 22 ημέρες εργάσιμες =   1.232 λίτρα 

 17 άτομα  x 2 μήνες x 22 ημέρες εργάσιμες =   748 λίτρα 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 24% = 7.112 λίτρα 
 

ΣΥΝΟΛΟ Γάλα εργαζομένων με Δικαίωμα Προαίρεσης 24% : (29.634+7.112) = 36.746 λίτρα 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γάλα εργαζομένων + Γάλα νηπίων: (36.746+3.000) = 39.746 λίτρα  

 

 
ΔΗ.Κ.Ε.Χ 

Η προμήθεια υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία-καταστάσεις των νηπίων της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου σε απάντηση στο υπ’ αριθμ. 31922/28-04-2021 έγγραφο του 
Τμήματος Αποθήκης & Προμηθειών ως εξής:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ KATA 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1 Γάλα 1 λίτρο εργαζομένων λίτρα 1.500 

1 Γάλα 1 λίτρου νηπίων λίτρα 550 

                                
Η) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

 11 άτομα  x  μήνες  x  22 ημέρες εργάσιμες =  1.500 λίτρα  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γάλα εργαζομένων + Γάλα νηπίων: (1.500+550) = 2.050 λίτρα  
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II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
    
     Όλα τα χορηγούμενα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας, με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης και με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 
αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα 
περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. Όλες οι βιομηχανίες (που παράγουν το 
συγκεκριμένο είδος) να εφαρμόζουν σύστημα HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO 22000 
ή ισοδύναμο ή ανώτερο πιστοποιητικό. 
Στις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους 
υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη 
πληρωμή. 
Η παράδοση του νωπού Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, του Νομικού Προσώπου και της 
ΔΗ.Κ.Ε.Χ. θα γίνεται καθημερινά και θα παραδίδεται μέχρι τις 9:00 π.μ. ή το λιγότερο δύο με τρεις 
φορές την εβδομάδα, εφόσον συμφωνεί ο κάθε φορέας.   
Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη ο οικονομικός φορέας πρέπει να ενημερώσει μέχρι τη 
προηγούμενη εργάσιμη τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου και των 
νομικών προσώπων. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 

● Το υπό προμήθεια φρέσκο γάλα πρέπει να είναι αγελαδινό, πλήρως παστεριωμένο και 
ομογενοποιημένο με 3,5%±0,2% λιπαρά το πλήρες και 1,5%±0,2% λιπαρά το ελαφρύ, προέλευσης 
100% Ελληνικό. 

● Η συσκευασία του θα πρέπει είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή σε ειδική πλαστική φιάλη η οποία 
θα πληροί τους όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας. 

● Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από μία (1) ημέρα από την ημερομηνία παράδοσής της. 

● Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 
οκτώ ημερών. 

● Το βάρος κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ένα (1) λίτρο. 

● Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία 
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί 
ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π). 

● 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 παρασκευάζει 
το προσφερόμενο είδος και το οποίο εργοστάσιο θα πρέπει να εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα 
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διαχείρισης της ποιότητας, εθνικά και διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων 
(ΕΛΟΤ 1416, ISO 22000-HACCP ή ισοδύναμο ή ανώτερο) θα κατατεθούν αντίγραφα των 
πιστοποιητικών της εταιρίας παραγωγής. (Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά). 

● Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα. 

● Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης 
των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε σημεία, αντίστοιχα των σημείων παράδοσης των 
φιαλών, που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες. Την ευθύνη μεταφοράς, εγκατάστασης και 
συντήρησης των παραπάνω ψυκτικών θαλάμων έχει ο ανάδοχος καθώς και την υποχρέωση 
αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας. 

● Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την μεταφορά των προϊόντων 
μέχρι τα σημεία παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία.  

Ενδεικτικά τα σημεία αυτά θα είναι: Δ.Ε. Χίου (π.χ. Κεντρικό Δημαρχείο, Τεχνική Υπηρεσία, κτίριο 
Καστρομηνά, Συνεργείο Γρου, Συνεργείο οδοκαθαριστών), Δ.Ε. Ιωνίας (πρώην Δημαρχείο), Δ.Ε. 
Μαστιχοχωρίων (πρώην Δημαρχείο), Δ.Ε. Ομηρούπολης (πρώην Δημαρχείο), Δ.Ε. Καρδαμύλων 
(πρώην Δημαρχείο), Δ.Ε. Αμανής ( πρώην Δημαρχείο), Νομικού Προσώπου (Παιδικοί σταθμοί, 
Δημοτικό στάδιο, Κολυμβητήριο) και ΔΗΚΕΧ (παιδικοί σταθμοί).  

● Εάν οι φιάλες γάλατος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα 
στην συσκευασία κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών με τα πρέποντα. 

● Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν εντολής της 
υπηρεσίας. Ο Δήμος ή το εκάστοτε Νομικό Πρόσωπο θα ειδοποιεί τον ανάδοχο όποτε 
διαφοροποιείται ο αριθμός των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το απασχολούμενο 
προσωπικό ή αριθμό νηπίων. 

● Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου όπου στην περίπτωση  
ποιοτικού ελέγχου θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
02-06-2021 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
02-06-2021 

 
 
 
 

Φαφαλιός Αδαμάντιος 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 
 
 

Χαμέτης Ιωάννης  
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Ι Ι Ι .  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
ΟΜΑΔΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ    

  

   

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 

    
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ Δ.ΧΙΟΥ 

 
  

1 

Φρέσκο γάλα 
μόνιμου/αορίστου & 
ορισμένου χρόνου 
προσωπικού 

1 λίτρο  9 29.634 1.500 108.900 140.034 1,15 161.039,10 

2 
Φρέσκο γάλα νηπίων 
στους παιδικούς 
σταθμούς 

1 λίτρο  9 3.000 550   3.550 1,15 4.082,50 

  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
4,5% ή 24% 

1 λίτρο  9 7.112   4.900 12.012 1,15 13.813,80 

 
ΜΕ Φ.Π.Α. 9% 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ χωρίς το Φ.Π.Α. 130.870,00 142.648,30 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς το Φ.Π.Α. 45.707,90 49.821,61 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Χ. χωρίς το Φ.Π.Α. 2.357,50 2.569,67 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 178.935,40 195.039,59 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
02-06-2021 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
02-06-2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
03-06-2021 

 
 
 

Φαφαλιός Αδαμάντιος 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 
 
 

Χαμέτης Ιωάννης  

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

Παληού Σμαράγδα 
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