
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια τροφίμων 

και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο 

γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου 

και Νομικών Προσώπων αυτού, περιόδου 

2021 – 2022  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του 

Δήμου Πύργου, και την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

του Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: 

Α)Την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων που φοιτούν στους παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου Πύργου (1ος, 2ος, και 3ος  παιδικός σταθμός Δημοτικής Ενότητας 

Πύργου, παιδικός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Βώλακος και παιδικός σταθμός Δημοτικής 

Ενότητας Ωλένης). Στα τρόφιμα περιλαμβάνονται: 

 είδη αρτοποιείου  

 γαλακτοκομικά είδη 

 είδη ιχθυοπωλείου  

 είδη κρεοπωλείου  

 είδη οπωροπωλείου 

 είδη παντοπωλείου 

Τα ως άνω είδη αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και 

αποτυπώνουν τις ανάγκες σε τρόφιμα, όπως αυτές υποδείχθηκαν με το αριθμ.πρωτ. 

9491/06-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Υγείας του Δήμου Πύργου. 

Β)Την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου 

Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού, όπως υποδείχθηκαν με τα κατωτέρω έγγραφα: 

- ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ» 

αριθμ.πρωτ. 28632/08-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

αριθμ.πρωτ. 24602/31-08-2021 έγγραφο από 30-08-2021 της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 



αριθμ.πρωτ. 22223/27-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 

Πρασίνου 

αριθμ.πρωτ. 22858/12-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τουρισμού 

αριθμ.πρωτ. 24417/30-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας 

την από 09-08-2021 μελέτη της Δ/νσης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 

αριθμ. πρωτ. 302Δ.Α./25-08-2021 έγγραφο Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας 

αριθμ. πρωτ. 22223/1022/12-08-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης. 

- ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ», σχετ.: αριθμ.πρωτ. 1985/25-08-2021 

έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου 

 

Τα ανωτέρω έγγραφα, μας διαβιβάστηκαν με το αριθμ. πρωτ. 31443/05-11-2021 

έγγραφο το οποίο παραλήφθηκε από την υπηρεσία μας στις 08-11-2021. 

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/08-06-2019 τ. Β’)  «ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ Και Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», όπως τροποποιήθηκε με την 

ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/13-12-2019 τεύχος Β’), στους εργαζόμενους στους 

οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας χορηγείται και ένα (1) λίτρο φρέσκου 

γάλακτος σε ημερήσια βάση. Η ποσότητα γάλακτος αναφέρεται αναλυτικά στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης, όπου αποτυπώνονται οι  ανάγκες των φορέων, όπως αυτές 

υποδείχθηκαν με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα. 

Οι ποσότητες της μελέτης είναι ενδεικτικές και αποτελούν εκτίμηση των αναγκών των 

φορέων εκτέλεσης της προμήθειας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (περίοδος 2021 – 2022). Η απορρόφηση των 

ποσοτήτων γίνεται τμηματικά, βάσει των αναγκών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της/των σύμβασης/συμβάσεων, χωρίς δέσμευση του Δήμου Πύργου ή των 

Νομικών Προσώπων αυτού για την απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στη μελέτη. 

Γ) Ο Δήμος μας, κατόπιν του Πρωτογενούς αιτήματος , της Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης ενδιαφέρεται να αναθέσει τις προμήθειες, που είναι απαραίτητες για την 

δημιουργία και λειτουργία του Θερινού σχολείου Φυσικής έτους 2022. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατηγοριοποιούνται σε εννέα (9) τμήματα. Οι οικονομικοί φορείς 

έχουν τη  δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα 

τμήματα, υπό τον όρο ότι η προσφορά τους αφορά στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων 

που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα. 



Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 180.814,29 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% . Η δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων 

που συμμετέχουν στη σύμβαση, κατά τα οικονομικά έτη 2021 και 2022. Ειδικότερα, για το 

οικονομικό έτος 2021, η δαπάνη βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Δ/ΝΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

60.7341.04 Πρόγραμμα – Δράση 

‘‘Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής’’ 

(συνεχιζόμενο) ΕΣΠΑ» 

 

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

50.6063.02 «Λοιπές πρόσθετες παροχές 

υπαλλήλων (γάλα προσωπικού) 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

15.6063.04 «Λοιπές πρόσθετες παροχές 

υπαλλήλων (γάλα 

προσωπικού)»  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

15.6474.04 Λειτουργία Θερινού Σχολείου 

Φυσικής με την επωνυμία 

«ΗΡΩΝ» 2021-2025 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

15.6063.05 «Λοιπές πρόσθετες παροχές 

υπαλλήλων (γάλα 

προσωπικού)»  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

20.6063.03 «Λοιπές πρόσθετες παροχές 

υπαλλήλων 

(γάλα προσωπικού)»  

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

30.6061.05 «Λοιπές παροχές σε είδος  

(γάλα εργατοτεχνικού 

προσωπικού)»  

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

10.6061.02 «Λοιπές πρόσθετες παροχές 

υπαλλήλων (γάλα 

προσωπικού)»  

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

10-6063.003 Λοιπές πρόσθετες παροχές 

υπαλλήλων (γάλα προσωπικού) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΥΡΓΟΥ 

 

                                                 Πύργος, 08-11-2021 

Η Συντάξασα 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΜΙΤΖΗ 
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