
 

 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια       7/11/2011      

 

Αριθ. Πρωτ. : 12568 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049034 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 19/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης : 124/2011                                  

                                                                                             

                                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Έγκριση της υπ' αριθ. 102/2011 μελέτης, 

κατάρτισης όρων ανοιχτού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου για το έτος 2011-2012 και 

ψήφιση σχετικών πιστώσεων». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισμού 

Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήμερα στις 31 του μήνα Οκτωβρίου του 

έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 

11837/19/27-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου 

Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, 

παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα 

Κων/νου με βαθμό Β΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 

Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 

ανωτέρω προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 5
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 11565/27-9-2011 εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών επί του θέματος :                

 

ΘΕΜΑ: 
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1) Έγκριση της υπ' αριθμ. 102/2011 μελέτης για την προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  για 

το έτος 2011-2012  

2) Έγκριση κατάρτισης όρων Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 

για την προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  για το έτος 2011-2012  

3) Ψήφιση πίστωσης ποσού 83.200 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% 

προϋπ/σμού 2011 σε βάρος των κωδικών αριθμών  

• Κ.Α.Ε. 02.10.6063.002  

• Κ.Α.Ε. 02.20.6063.001  

• Κ.Α.Ε. 02.30.6063.004 

• Κ.Α.Ε. 02.35.6063.002 

• Κ.Α.Ε. 02.45.6063.004 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις : 

1) Υπ' αριθμ. 53361/02 Οκτωβρίου 2008 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) <Παροχή 

μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα προλητπικής 

ιατρικής> απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης  , Οικονομίας και Οικονομικών , Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας. 

2) Υπ' αριθμ. 31119 Μαΐου 2008 ( ΦΕΚ 990/τΒ /28-05-2008  ) τροποποίησης της 

υπ' αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής Υπουργικής απόφασης σχετικά με την 

παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. & μέτρα 

προληπτικής ιατρικής. 

3) Τις διατάξεις : 

• Της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) του ΥΠ.ΕΣ. , (ΦΕΚ 185/Τβ/23-03-

1993) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93, 39/93  καθώς και 

53/93 που εξεδόθησαν προς εκτέλεσή της  

• Του Νόμου 2286/95 , περί <Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεων συναφών θεμάτων > (ΦΕΚ 19/τΑ/01-02-1995)  

• Της Π1 /433/2003 (ΦΕΚ 221/τΒ/27-02-2003) 

• Της Π1/7446/2002 (ΦΕΚ 112/τΒ/31-01-2002) 

 

να ληφθεί απόφαση για τα εξής: 

 

1)Την έγκριση της υπ' αριθ. 102/2011 μελέτης για την προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  για το έτος  2011-2012  

2) Την έγκριση κατάρτισης όρων Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές για την προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  για το έτος 2011-2012 που 

συμπεριλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 102/2011 μελέτη. 

3) Την ψήφιση πίστωσης ποσού 83.200 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% 

προϋπ/σμού 2011 σε βάρος των κωδικών αριθμών : 

• Κ.Α.Ε. 02.10.6063.002 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια γάλακτος βάσει 

Σ.Σ.Ε.'' ποσού #5.000# €  

• Κ.Α.Ε. 02.20.6063.001 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.'' ποσού #35.000# 

€ 

• Κ.Α.Ε. 02.30.6063.004 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος (βάσει Σ.Σ.Ε.)'' ποσού #5.000# 

€ 

• Κ.Α.Ε. 02.35.6063.002 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.'' ποσού #28.200# € 

• Κ.Α.Ε. 02.45.6063.004 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές (γάλα βάσει Σ.Σ.Ε.)'' 

ποσού #10.000# € 

 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 19/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

 

• Τις εξειδικευµένες πιστώσεις στους Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ.  

έτους 2011.  

• Την αριθ. 102/2011 σχετική µελέτη  

• το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 

• Τις διατάξεις : 

o Της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) του ΥΠ.ΕΣ. , (ΦΕΚ 185/Τβ/23-03-1993) και 

των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93, 39/93  καθώς και 53/93 που 

εξεδόθησαν προς εκτέλεσή της  

o Του Νόμου 2286/95 , περί <Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεων συναφών θεμάτων > (ΦΕΚ 19/τΑ/01-02-1995)  

o Της Π1 /433/2003 (ΦΕΚ 221/τΒ/27-02-2003) 

o Της Π1/7446/2002 (ΦΕΚ 112/τΒ/31-01-2002) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     οµόφωνα 

 

1)Την έγκριση της υπ' αριθ. 102/2011 μελέτης για την προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  για το έτος  2011-2012. 
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2) Την έγκριση κατάρτισης όρων Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές για την προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  για το έτος 2011-2012 που 

συμπεριλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 102/2011 μελέτη, όροι οι οποίοι έχουν ως εξής 

:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                                                  

 

                                                                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 102/2011 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
3. Τιµολόγιο Μελέτης 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές 
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6. Σχέδιο ∆ιακήρυξης 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

7. Προϋπολογισµός Προσφοράς 
8. Τιµολόγιο Προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                                                  

 

 

                                                                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 102/2011 

 

 

 

 

 

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

        Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθειας φρέσκου παστεριωµένου και οµογενοποιηµένου αγελαδινού 

γάλακτος µε 3,5% λιπαρά, βραχείας διάρκειας συντήρησης, το πολύ µέχρι πέντε (5) ηµερών, σε συσκευασία 

χάρτινη ή PVC ή γυάλινη του ενός (1) λίτρου. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις 

προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίµων. 

 

    Το γάλα θα είναι πλήρες και θα χορηγηθεί επί ηµερησίας βάσεως στους µονίµους υπαλλήλους του ∆ήµου  

Φιλαδέλφειας,-Χαλκηδόνος που δικαιούνται τα µέσα ατοµικής προστασίας για το έτος 2011-2012. 

 

     Για την σύνταξη της παρούσας µελέτης προµήθειας γάλακτος, ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω αποφάσεις : 

 

  α) Την υπ’ αριθ. 53361/02 Οκτωβρίου 2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής». 

  

 β) Την υπ΄αρ. ΤΤ 36586 Υπουργ.Απόφ. (ΦΕΚ 1323/30-7-07) τροποποίησης της υπ΄αρ. 53361/2-10-06 κοινής 

Υπουργ. Απόφ. Σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ κ΄ µέτρα προληπτικής 

ιατρικής. 
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γ)Υπ’ αριθ. 31119 Μαΐου 2008 (ΦΕΚ 990/τΒ/28-5-2008) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 53361/2-10-2006 κοινής 

υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα 

προληπτικής ιατρικής. 

 

 δ) Το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

       Οι αναφερθείσες ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την παροχή φρέσκου γάλακτος, προέκυψαν, 

από την υποβολή καταστάσεων των αντίστοιχων υπηρεσιών του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για τον αριθµό 

των δικαιούχων. 

 

Επίσης προβλέφθηκε επιπλέον ποσότητα γάλακτος για την κάλυψη εξαιρέσιµων ηµερών καθότι δεν µπορεί να είναι 

γνωστός από τώρα ο ακριβής αριθµός των εργαζοµένων. 

 

  Η ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού της µελέτης έχει προκύψει από έρευνα αγοράς. 

 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 83.200 € 

(η οποία αναλύεται ως εξής : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73628 + ΦΠΑ 13% 9.572€ = 83.200€) και βαρύνει τους 

ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για το έτος 2011-2012 : Κ.Α. 

02.35.6063.002, 02.45.6063.004,  02.30.6063.004, 02.20.6063.001, 02.10.6063.002 . 

 

    Η παράδοση των ηµερησίων αναλογούντων ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται τµηµατικά µεταξύ των ωρών 6:00 

π.µ. και 8:00 π.µ. , στα ακόλουθα δύο σηµεία διανοµής : 

 

α)∆/νση Καθαριότητας και Μηχανολογικού 

 

β)Τµήµα ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 

 

Η προµηθεύουσα εταιρεία γάλακτος θα διαθέσει δωρεάν ψυγεία συντήρησης γάλακτος στους αναφερόµενους 

χώρους διανοµής. 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ηµερήσιες ποσότητες του γάλακτος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 

τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 
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                                                                                               ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ  26-9-2011  

 

                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                        Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

        

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
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∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                                                  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 

                                                                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 102/2011 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ποσότητα του γάλακτος προκύπτει ως εξής: 

1lt φρέσκο γάλα ανά εργαζόµενο ηµερησίως :300 εργάσιµες ηµέρες χ 170 εργαζόµενους 

=51.000lt φρέσκο γάλα  

Επιπλέον: 50 εργάσιµες ηµέρες χ50 άτοµα =  2.500 lt φρέσκο γάλα 

200εργάσιµες ηµέρες χ25άτοµα= 5.000lt 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ  = 58.500 lt  φρέσκο γάλα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προµήθεια ενός (1) λίτρου 

γάλακτος ∆ηµοτικών 

Υπαλλήλων 

1 λίτρα 58.500 1,25 € 73.125 € 

∆ΑΠΑΝΗ 
73.125 € 

Φ.Π.Α. 13% 
9.506 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
569,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
83.200 € 

 

                                                                                               ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ   26-9-2011 

 

                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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                        Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

        

 

 

 

                                   

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-                                                                  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
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                                                          Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 

 

 

     Η τιµή αυτού του Τιµολογίου που θα αναφέρεται ολογράφως και αριθµητικώς, αφορά την κατά µονάδα προϊόντος 

προσφερόµενη τιµή σε ευρώ, για την προµήθεια σε ηµερήσια βάση ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε 

υπαλλήλους του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, που φέρουν τα µέσα ατοµικής προστασίας. 

    Στην τιµή µονάδος θα περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

    Πέραν των τιµών της Προσφοράς, ουδεµία διευκρίνιση επιτρέπεται να γραφτεί στο Τιµολόγιο και στον 

Προϋπολογισµό Προσφοράς. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1Ο  
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Για την προµήθεια ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 

 

(Αριθµητικώς)                     1,25€ 

 

(Ολογράφως)                      ( ένα ευρώ και είκοσι πέντε  λεπτά) 

 

 

 

  

                                                                                               ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ ΙΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 

                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                        Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

        

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ                                                                  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
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                                                                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 102/2011 

 

 

 

 

 

 

                                                         Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ      Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

          Η παραλαβή του γάλακτος θα είναι επί ηµερησίας βάσεως σε όλους τους µόνιµους υπαλλήλους του ∆ήµου 

που φέρουν τα µέσα ατοµικής προστασίας, για το έτος 2011-2012. 

          Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 

νοµοθεσία, µε χρόνο παραγωγής και συσκευασίας το ανώτερο µίας(1) ηµέρας πριν την παράδοση και ηµεροµηνία 

Λήξης έως πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραγωγής. 

          Το υπό προµήθεια γάλα θα είναι φρέσκο, παστεριωµένο και οµογενοποιηµένο αγελαδινό γάλα µε 3,5% 

λιπαρά, βραχείας διάρκειας συντήρησης, σε συσκευασία χάρτινη ή PVC ή γυάλινη του ενός (1) λίτρου. Η 

οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας περί 

συσκευασίας των τροφίµων. 

          Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται όλο τον χρόνο καθηµερινά εκτός επισήµων αργιών, Σαββάτου και 

Κυριακής. 

          Ο προµηθευτής υποχρεούται µε δικά του αυτοκίνητα ψυγεία, να παραδίδει τις ηµερήσιες ποσότητες του 

γάλακτος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση, τηρώντας όλους τους κανόνες 

υγιεινής και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την διανοµή τέτοιων ευπαθών προϊόντων. 

 

          Η παράδοση αναλογουσών ποσοτήτων γάλακτος, θα γίνεται µεταξύ των ωρών 6:00 π.µ. µε 8:00 π.µ. στα 

ακόλουθα δύο (2) σηµεία διανοµής : 

   

α)∆/νση Καθαριότητας και Μηχανολογικού 

 

β)Τµήµα ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 

 

         Η παραλαβή του γάλακτος θα γίνεται ύστερα από τον σχετικό ποιοτικό έλεγχο που κάνει η επιτροπή 

παραλαβής, προς διαπίστωση αλλοιώσεών του. 

 

         Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε έναν από τους ορισµένους από την σύµβαση τρόπους ποιοτικού ελέγχου. 

 

          Ο προµηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη την διάρκεια που ισχύει η σύµβαση, µε δικά του έξοδα να εγκαταστήσει 

και να συντηρεί σε καλή κατάσταση στα δύο σηµεία διανοµής δικά του κατάλληλα ψυγεία στα οποία θα τοποθετεί 

καθηµερινά τις αντίστοιχες ποσότητες γάλακτος, που θα του ορίσει η υπηρεσία. 
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         Ο προµηθευτής υποχρεούται να αρχίσει να παραδίδει το γάλα την εποµένη της ηµεροµηνίας υπογραφής της 

σύµβασης, και µε τρόπο που ορίζεται από την σύµβαση. 

 

          Η προσκόµιση από τους διαγωνιζόµενους δειγµάτων, κατάλληλα συσκευασµένων, είναι υποχρεωτική εις 

διπλούν (δείγµα- αντίδειγµα) και επί ποινή αποκλεισµού. 

 

          Οι τεχνικές Προδιαγραφές θα συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001, να έχουν ακολουθήσει 

το σύστηµα HACCP και να φέρουν οπωσδήποτε υπογραφές των συντακτών τους και επί ποινή αποκλεισµού. 

 

         Όταν το προϊόν παρουσιάζει αποκλίσεις και δεν συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές, ο προµηθευτής 

κηρύσσετε έκπτωτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 

                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΑΔΑ: 4574ΩΗΓ-Ο05



                        Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

        

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ                                                                  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 

                                                                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 102/2011 
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                                                  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1Ο Αντικείµενο Συγγραφής 

    Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου και οµογενοποιηµένο 

αγελαδινό γάλα µε 3,5% λιπαρά, βραχείας διάρκειας συντήρησης, για το έτος 2011-2012. 

    Η εκτέλεση των ειδών της προµήθειας των ειδών θα πραγµατοποιηθεί µε Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές, µε τους όρους  που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή και εντός των όρων τεχνικών προδιαγραφών 

της διακήρυξης και της πρόσκλησης προµηθευτή, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, ακολουθώντας τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 2Ο Ισχύουσες ∆ιατάξεις- Τεχνικές Προδιαγραφές 

    Ο ∆ήµος υποχρεούται σύµφωνα µε τις : 

       1)Υπ’ αριθ. 53361/02 Οκτωβρίου 2008 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» απόφαση των  υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσια 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

      2)Υπ’ αριθ. 31119 Μαϊου 2008 (ΦΕΚ 990/τΒ/28-5-2008) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 53361/2-10-2006 κοινής 

υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα 

προληπτικής ιατρικής. 

 

        Τη διενέργεια αυτού του διαγωνισµού που ακολουθεί τις διατάξεις : 

    α. της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠ.ΕΣ. , (ΦΕΚ 185/τ.Β/23-03-93) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93, 

39/93 καθώς και 53/93 , που εξεδόθησαν προς εκτέλεσή της. 

    β. του Ν. 2286/95, περί « Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τΑ/1-2-

95) 

    γ. της Π1/433/2003 (ΦΕΚ 221/τΒ/27-2-03) 

    δ. της Π1/7446/2002 (ΦΕΚ 112/τΒ/31-1-02) 

 

      Η παροχή φρέσκου γάλακτος είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη, σε όλους τους µόνιµους υπαλλήλους του 

∆ήµου που φέρουν τα µέσα ατοµικής προστασίας. 

 

     Με µέριµνα του οικείου ∆ήµου παρέχεται σε ηµερησία βάση ένα λίτρο φρέσκο γάλα σε  κάθε δικαιούχο. 

     

     Ειδικότερα σε ότι αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ισχύουν όσα διαλαµβάνονται στις αναφερόµενες ισχύουσες 

διατάξεις µε τα συνηµµένα παραρτήµατά τους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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     Οι τεχνικές Προδιαγραφές θα φέρουν οπωσδήποτε τις πρωτότυπες υπογραφές των συντακτών τους και επί 

ποινή αποκλεισµού. 

 

     Προδιαγραφές που υποβάλλονται χωρίς τις πρωτότυπες υπογραφές δεν θα προωθούνται για επεξεργασία, και 

θα επιστρέφονται προς τους φορείς για να υποβάλλουν το αίτηµά τους σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα και 

εντός του χρονικού διαστήµατος κατάθεσης των προσφορών όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης, 

άλλως κρίνονται άκυροι. 

     Τα  Τεχνικά Χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3Ο Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

α)Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

β)Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

γ)Συγγραφές υποχρεώσεων 

δ)Τα τεχνικά στοιχεία(Τεχνική Περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου 

ε)Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε 

κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, µε όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα 

παρακάτω κριτήρια: 

- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης της πρόσκλησης 

-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

-Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα 

στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 

   Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης 

προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία ως πλέον συµφέρουσα. 

    Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτήν ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

    Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά 

από προηγούµενη γνωµάτευση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

    Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

      Αντίθετα δεν απορρίπτονται οι προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις. 

     Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή. 

    Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν  να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των 

προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συµφωνεί ο µειοδότης.  
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     Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µπορεί να προτείνει σύµφωνα µε 

τις διατάξεις Ν.1797/88 & 2000/91 και του παρόντος κανονισµού Α’ απόφαση ΥΠ. ΕΣΩΤ. Αρ. 11389/1993 τα κάτωθι 

: 

α)Κατακύρωση της προµήθειας για όλη την ποσότητα του γάλατος, που προσφέρει ο προµηθευτής. 

β)Ματαίωση και επανάληψη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του, µε τροποποίηση ή µη των 

όρων ή των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση της προµήθειας, 

όταν έχει γίνει κατακύρωση της προµήθειας. 

δ)Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών για ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 

    Όταν ο αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα και η προµήθεια κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισµός µπορεί 

να συνεχιστεί µε την υποβολή νέων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, κατόπιν απόφασης του 

αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5Ο Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης  

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

- Το είδος 
- Την ποσότητα 
- Την τιµή 
- Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος 
- Την συµφωνία της κατακύρωσης ή ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν 

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
- Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης 
  Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

- Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης 
 

     Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 

αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

     Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

προσκοµίζοντας κατά το άρθρο 6 της παρούσας, (άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ) και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης 10% χωρίς τον ΦΠΑ. 

    Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε(15) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

    Στην περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος, αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 

ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης. 

      Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή 

τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. 
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     Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου. 

    Η σχετική σύµβαση υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους. Η δε σύνταξή της γίνεται µε βάση τους 

όρους της διακήρυξης. 

 

Ο χρόνος έναρξης παράδοσης του γάλακτος αρχίζει την επόµενη ηµέρα από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης.     

 

ΆΡΘΡΟ 7Ο Εγγυήσεις : 

     Κάθε οικονοµική προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης και ακολουθεί τη διαδικασία µέχρι την 

υπογραφή της σύµβασης, οπότε και αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10%. Μετά την 

αποστολή των προσκλήσεων επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές στους δικαιούχους που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στους επιλεγέντες µέσα σε διάστηµα 5 ηµερών από την ηµεροµηνία κατακύρωσης της 

προµήθειας, και στον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την 

κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε µέρες από τη υπογραφή της σύµβασης. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν  εγγυητική 

επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του, χωρίς τον ΦΠΑ. 

Ο προµηθευτής ευθύνεται προσωπικά για βλάβες ή ατυχήµατα που ενδέχεται να συµβούν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύµβασης στο προσωπικό του ∆ήµου ή και σε τρίτους, λόγω µη ενδεδειγµένης ποιότητας του 

γάλακτος. 

 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8Ο Χρόνος εγγύησης – Ποινικές ρήτρες 

   Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του γάλακτος εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συµµόρφωση µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήµων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης της 

ποσότητας του γάλακτος, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προβεί µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης 

ποσότητας, ο ∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη του γάλακτος ή στη µείωση του 

τιµήµατος. 

Το συγκεκριµένο ποσοστό θα το εγκρίνει µε απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή. 

     Εφόσον από την χρήση του ακατάλληλου τροφίµου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που τα 

κατανάλωσαν , ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 

προξένησε το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόµενου του δήµου να ασκήσει και άλλα δικαιώµατα σε βάρος του 

προµηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες 
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συνέπειες. Επίσης, µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει 

να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το ∆ήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το 

πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

           Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 

ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας (καθηµερινή παράδοση) και εφόσον η καθυστέρηση δεν 

υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς το ∆ήµο ως ποινική ρήτρα 

ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί της συµβατικής αξίας του προϋπολογισµού της δαπάνης. Για 

καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ηµερών, του επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συµβατικής αξίας του προϋπολογισµού της δαπάνης. 

 

  Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανώτερη βία η προθεσµία 

παρατείνεται επί τόσο χρόνο όσο διαρκεί το κώλυµα από υπαιτιότητα του ∆ήµου ή από ανώτερη βία του αναδόχου, 

µη δικαιούµενου αποζηµίωσης για την καθυστέρηση αυτή. 

  Εάν η από υπαιτιότητα του αναδόχου καθυστέρηση για παράδοση του προϊόντος, υπερβεί τις 30 ηµερολογιακές 

ηµέρες, ο προµηθευτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από 

έγκριση της Νοµαρχίας, ολόκληρου του ποσού της εγγύησης καταπίπτοντος υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9Ο Παραλαβή Γάλακτος   

   Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 

νοµοθεσία, µε χρόνο παραγωγής και συσκευασίας το ανώτερο µίας (1) ηµέρας πριν την παράδοση και ηµεροµηνία 

λήξης έως πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραγωγής. 

   Το γάλα θα παραδίδεται σε συσκευασία του ενός λίτρου  χάρτινη ή PVC ή γυάλινη, τηρώντας όλους τους κανόνες 

υγιεινής και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την διανοµή τέτοιων ευπαθών προϊόντων. 

   Η παραλαβή του γάλακτος θα είναι επί ηµερησίας βάσεως στους µόνιµους υπαλλήλους του ∆ήµου, αυτούς που 

δικαιούνται τα µέσα ατοµικής προστασίας, για το έτος 2011-2012. 

   Ο προµηθευτής υποχρεούται µε δικά του αυτοκίνητα ψυγεία, να παραδίδει τις ηµερήσιες ποσότητες του γάλακτος 

µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την διανοµή τέτοιων ευπαθών προϊόντων. 

   

   Η παραλαβή του γάλακτος θα γίνει ύστερα από σχετικό έλεγχο που κάνει η επιτροπή παραλαβής και ο οποίος θα 

συνίσταται στον έλεγχο προς διαπίστωση αλλοιώσεών του, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

   Κατά την διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

 

 

   Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους : 
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α)Με θερµοµέτρηση του προϊόντος 

β)Με µακροσκοπικό έλεγχο 

γ)Με χηµική ή µηχανική εξέταση 

δ)Με πρακτική δοκιµασία 

 

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ασυµφωνία του προϊόντος µε τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή διατηρεί το 

δικαίωµα να µη προβεί στην παραλαβή του γάλακτος, συντάσσοντας πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή 

απόρριψης, ο δε προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου το υλικό – ποσότητα, 

διαφορετικά η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ του ∆ήµου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

      Εν πάση περιπτώσει αφήνεται στην επιτροπή ο καθορισµός ποσοστού ανοχής, που γίνεται αποδεκτός ή ο 

καθορισµός του βαθµού περικοπής που θα εφαρµοστεί από τις ποιοτικές ατέλειες, που θα διαπιστωθούν µε τις 

προδιαγραφές. 

      Η καλή εκτέλεση γενικά θα βεβαιώνεται στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σε συνδυασµό µε την τυχόν 

εξέταση από το Γενικό Χηµείο του Κράτους η οποία θα διενεργηθεί σε δείγµα που θα ληφθεί από το προς παραλαβή 

γάλα. 

  Τα έξοδα για κάθε εξέταση δείγµατος από το Γενικό Χηµείο του Κράτους θα βαραίνουν τον προµηθευτή.  

 

ΆΡΘΡΟ 10Ο Χρόνος – Τόπος Παράδοσης 

     Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται όλο τον χρόνο καθηµερινά εκτός επισήµων αργιών, Σαββάτου και 

Κυριακής. 

     Η παράδοση των ηµερήσιων αναλογούντων ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται τµηµατικά µεταξύ των ωρών 

6.00π.µ. και 8.00π.µ., στα ακόλουθα δύο (2) σηµεία διανοµής : 

 α)∆/νση Καθαριότητας & Μηχανολογικού 

 β)Τµήµα ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 

 

   Ο προµηθευτής υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια που ισχύει η σύµβαση, µε δικά του έξοδα να εγκαταστήσει και 

να συντηρεί σε καλή κατάσταση στα δύο σηµεία διανοµής δικά του κατάλληλα ψυγεία στα οποία θα τοποθετεί 

καθηµερινά τις αντίστοιχες ποσότητες γάλακτος, που θα του ορίσει η υπηρεσία. 

    

  Ο προµηθευτής υποχρεούται να αρχίσει να παραδίδει το γάλα την εποµένη της ηµεροµηνίας υπογραφής της 

σύµβασης, και µε τρόπο που ορίζεται από την σύµβαση. 

 

ΆΡΘΡΟ 11Ο Τρόπος Εκτέλεσης Προµήθειας   

Η προµήθεια θα εκτελεστεί από τον προµηθευτή στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης της προµήθειας µε 

σχετική ανακοίνωση και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 12Ο Πληρωµή 
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Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια γάλακτος θα γίνεται τμηματικά, μετά τη 

διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού 

προσκομίσουν από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

(τιμολόγια), όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και ελεγχθούν από την 

αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. 

 

ΆΡΘΡΟ 13Ο Αναθεώρηση Τιµών 

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ' όλη τη 

διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 14Ο  ∆είγµατα  

   Με κάθε προσφορά, απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλλει το 

προς προµήθεια προϊόν σε (δείγµα- αντίδειγµα), που θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

µελέτης. 

 

1.     Το δείγµα θα προσκοµίσει ο προσφέρων µε δικά του έξοδα α) µαζί µε την κατάθεση της προσφοράς του 
στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά, β) στις περιπτώσεις αποστολής 
προσφορών στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, τότε τα δείγµατα επιτρέπεται να περιέλθουν στην 
υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, το δε 
αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 
    Τα κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυχθησόµενου αναδόχου κρατούνται στη διάθεση της υπηρεσίας, ο δε 

ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην εκτέλεση του προϊόντος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και 

σύµφωνα µε τα δείγµατα που κατέθεσε εφόσον συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΆΡΘΡΟ 15Ο Τρόπος Παραγωγής – ∆ιανοµής 

     Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 

νοµοθεσία. 

    Ο προµηθευτής ευθύνεται προσωπικά για βλάβες ή ατυχήµατα που ενδέχεται να συµβούν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύµβασης στο προσωπικό του ∆ήµου ή και σε τρίτους, λόγω µη ενδεδειγµένης ποιότητας του 

γάλακτος. 

   Ο ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες 

από το τµήµα προµηθειών. 

   Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του γάλακτος. Η προµήθεια 

θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόµενος υποβάλει προσφορά για µέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται 

αποδεκτή. 
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    Όλα τα έξοδα για την παραγωγή και διακίνηση του γάλακτος βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΆΡΘΡΟ 16Ο Κρατήσεις 

    Ατυχήµατα, ζηµιές, συντηρήσεις οχηµάτων, ψυγείων, φόροι, τέλη χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο 

χωρίς καµία ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ. 

 

ΆΡΘΡΟ 17Ο Λοιποί Όροι 

  ∆ιευκρινίζεται ότι για τα πιο πάνω τεχνικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα οποία θα παραχθεί το υπό προµήθεια 

προϊόν, µπορεί κάθε προµηθευτής να προσφέρει οποιαδήποτε καλύτερη ποιότητα επιθυµεί, αρκεί να λάβει υπόψη 

του τα εξής απαραίτητα αµετάβλητα στοιχεία : α) τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, β) τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσει µαζί µε τα δείγµατα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα 

αναγράφεται µε λεπτοµέρεια ότι τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε αναφερόµενου είδους είναι απόλυα σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από τις προδιαγραφές ή ότι πλεονεκτούν σε συγκεκριµένα στοιχεία, που όµως θα βεβαιώνεται µε 

συνηµµένο πιστοποιητικό του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλου αρµόδιου φορέα. 

   Το υπό προµήθεια προϊόν θα παραχθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και θα συµφωνεί µε το δείγµα του 

προµηθευτή εφόσον πληροί τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και γίνει δεκτό από την αρµόδια επιτροπή 

δηµοπρασιών και θα παραδοθούν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σύµφωνα µε τα άρθρα των όρων της διακήρυξης.   

 

                                                                                                                   ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 

                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                        Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

        

 

 

 

                                                

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: "Προµήθεια Φρέσκου Γάλακτος ∆ηµοτικών Υπαλλήλων για το έτος 2011-2012" 

 

                               Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
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Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων". 

β) Τις διατάξεις της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995  

δ) Τις διατάξεις του άρθ. 13 του Ν.3483/2006 

ε) Την αριθ. …………./…………..απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Προκηρύσσει ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ" 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από : 

α)Της υπ΄αριθµ. 11389/1993(ΦΕΚ 185/Β΄/23-3-93) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα "Ενιαίος  

κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

β) Του Νόµου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-6-06) " Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων" 

γ) Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01-2-95) µε θέµα " Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων ", 

δ) Την Π1 7445/2002 του ΥΠ.ΑΝ. µε τίτλο "Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξη τους στο ενιαίο 

πρόγραµµα προµηθειών (ΦΕΚ Β΄ 112/31-1-2002)" &  

ε) Την Π1 7446/2002 του ΥΠ.ΑΝ. µε τίτλο "Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 

Β΄ 112/31-1-2002)" 

στ) Την υπ΄αριθ. 53361/02 Οκτωβρίου 2006 (ΦΕΚ  1503/11-10-2006) "Παροχή µέσων ατοµικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής". 

ζ)Την υπ΄αριθµ. 31119/08 Μαίου 2008 ( ΦΕΚ 990/2Β/28-5-2008) Περί τροποποίησης της 53361/02  

κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των 

Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής". 

 

 ΑΡΘΡΟ  2ο Συµβατικά Στοιχεία 

 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος,είναι : 

1. Η ∆ιακήρυξη. 
2. Το Τιµολόγιο Προσφοράς. 
3. Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς. 
4. Τα Τεχνικά Στοιχεία (Τεχνική περιγραφή,Τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του 

προµηθευτή. 
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ  3ο  Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

 

1.Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 83.200 € ( η οποία 

αναλύεται ως εξής : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73.628 € + ΦΠΑ 13%  9.572 € = 83.200 €) 

2. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους 

Κ.Α.02.35.6063.002, 02.45.6063.004, 02.30.6063.004, 02.20.6063.001, 02.10.6063.002 του 

προϋπολογισµού εξόδων έτους 2011-2012 και µέχρι τη διενέργεια του επόµενου δηµόσιου µειοδοτικού 

διαγωνισµού. 

3. Ειδικότερα τα υπό προµήθεια είδη όπως αυτά καθορίζονται στην υπ΄αριθ. 53361/02 
Οκτωβρίου 2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) " Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής ", απόφαση των υφυπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών,Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ,αφορούν τις Υπηρεσίες : 

A) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΥ 
B) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ)  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

∆) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

4.Το υπ΄αριθµ.31119/Μαίου 2008 (ΦΕΚ 990/τ.Β/28-5-2008) τροποποίηση της υπ΄αριθ. 
53361/2-10-06 κοινής Υπ.Απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 

1. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ΗΜΟΥ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών την  …../…../… 

2. Ώρα έναρξης  παραλαβής  προσφορών ορίζεται η ……….και ώρα λήξης η …….. 
 

ΑΡΘΡΟ  5ο Επιτροπή ∆ιαγωνισµού-Πληροφορίες 

Σύµφωνα µε την µε αριθµό               απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,σχετικά µε την 
σύσταση επιτροπών δηµοπρασιών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011,έχουν συσταθεί: 

1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών) 
αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους : 

Τακτικά Μέλη 

Τακτικά Μέλη: 

α) 

β) 

γ) 

Αναπληρωµατικά µέλη: 

α) 
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β) 

γ) 

 

( δεν έχει παρθεί απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την συγκρότηση 

επιτροπών   διαγωνισµού προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ) 

 

2.Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµών και εισήγησης για ανάθεση που αποτελείται από 
τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) 

β) 

γ) 

Αναπληρωµατικά µέλη: 

α) 

β) 

γ) 

 

( δεν έχει παρθεί απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την συγκρότηση 
επιτροπών   διαγωνισµού προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο Λήψη πληροφοριών 

 

1. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια ,αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την 
προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών : 213 2049091 

FAX: 213 2049006 

Αρµόδιος υπάλληλος: Παρασκιάδου Θεοδώρα   

 

ΑΡΘΡΟ  7ο Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές 

β. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή και αλλοδαπά. 

γ. Συνεταιρισµοί 

δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
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2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 
α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία 

γ. Τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο 

  Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

 Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
που ασχολούνται µε την παραγωνή,εµπορία,και διάθεση ειδών ατοµικής προστασίας,αρκεί 
να αποδεικνύεται για αυτό η εγγραφή τους στο οικείο επιµελητήριο ή εµπορικό µητρώο, µε 
την προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού. 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος για τους 

όρους της διακήρυξης αυτής και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της 

προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο, αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη 

σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της 

µελέτης. 

 Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε 

ποινή αποκλεισµού: 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% (4.160,00€) επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της αξίας όλης 
της προβλεπόµενης ποσότητας φρέσκου γάλακτος και που αναφέρεται στον πίνακα του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ,πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 

- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  

αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποί είναι 
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ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων 

και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το 

καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο 

ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή 

τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα που έχει την έδρα της.  

Σε περίπτωση που η  κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια 

αρχή,τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη 

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας 

αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο 

της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να 

αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά 

της παραγράφου αυτής. 

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) 

του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

2.ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% (4.160,00€) επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της αξίας όλης 
της προβλεπόµενης ποσότητας φρέσκου γάλακτος και που αναφέρεται στον πίνακα του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ,πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 

- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους 

Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή στα 

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
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Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 1 και 2 (Έλληνες & Αλλοδαποί) εκτός του 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο έγγραφο. 
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης  αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι 

διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το 

καταστατικό της εταιρίας. 

4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% (4.160,00€) επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της αξίας όλης 
της προβλεπόµενης ποσότητας φρέσκου γάλακτος και που αναφέρεται στον πίνακα του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
Γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

-∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (γ) 

και (δ) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους 

µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 

µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 50% .Το 

πιστοποιητικό αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

γ.Οι Μ.Μ.Ε εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό ,που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

  Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην 

υποβάλλονται  µαζί µε την προσφορά ,εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί 

την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύ τους ,θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά 

µε αυτό. 

  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου 
της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
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 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτονται 

όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

  Σηµειωτέον ότι στον διαγωνισµό δικαιούνται συµµετοχή Ενώσεις Προµηθευτών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Η αίτηση που 

υποβάλλεται θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε όσα αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο. 

6.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα 
κατάσταση των συµµετασχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από 
το διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν 

τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους αυτής 

που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης , 

προκειµένου να αξιολογηθούν. 

β. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, που θα κατασκευάσει τα είδη, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 

στον προµηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι  

και ο κατασκευαστής. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και παραγωγής του φρέσκου 

παστεριωµένου και οµογενοποιηµένου γάλακτος που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το 

εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν ,καθώς και ο τόπος 

εγκατάστασής του. Τα προαναφερόµενα δεν εφαρµόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού 

προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς 

του ∆ηµοσίου,των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

στ. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για την συνέπεια της 

επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων  

όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα,καθώς και εάν η επιχείρηση 

έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από το ∆ήµο. 

ζ. ∆ήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης. 

η. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου παραγωγής. Επίσης να πιστοποιείται ότι 

έχει ακολουθηθεί στο σύστηµα HACCP. 

θ. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου για εκτέλεση οµοίων προµηθειών µε τις προσφερόµενες, 

ΑΔΑ: 4574ΩΗΓ-Ο05



στην οποία θα αναφέρει µε λεπτοµέρεια τους ∆ήµους ,τις Κοινότητες και τα Ν.Π.∆.∆. που έχει 

προµηθεύσει όµοια είδη,τους χρόνους παράδοσης και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

 Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 

θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να 

ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

 

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό, την ηµεροµηνία 
και ώρα που καθορίζεται από την διακήρυξη, ότι οι προσφορές κατατίθενται 
αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού  τους 
Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, 
Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπουµένου από αρµόδια ∆ικαστική η ∆ιοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  

 Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες ,ή ένωση 

προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του  και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 

πρόσωπο ,εταιρία ,συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 

όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την 

οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για 

λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος 

από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

  Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου . 

  Για τους προµηθευτές ,που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση,αυτή να 

αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στις 
………του µήνα …………..του έτους ……. .. από ώρα ………….έως και ……… 

2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιαδήποτε άλλο τρόποι και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη ακόλουθη διεύθυνση: 

∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 97, Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ 

ΤΑΧ.ΚΩ∆ΙΚΑΣ 143 41 
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Η προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει 

την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την 14.00 µ.µ. ώρα της 

……………… 2011. 

    Οι προσφορές που αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Συστηµένες µε Ταχυµεταφορικά, κλπ) θα 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη κατάθεσης του φακέλου από τον αρµόδιο υπάλληλο του Γραφείου 

Προµηθειών του ∆ήµου, ή θα πρωτοκολλούνται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος. 

3.Προσφορές που περιέχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών πριν τη λήξη της προθεσµίας 

που καθορίζεται από το παρόν άρθρο της διακήρυξης, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες 

που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

4. Κρίνεται ότι είναι υποχρεωτική η κατάθεση δειγµάτων των ζητούµενων στην διακήρυξη. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του, υπό την 

προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα περιέλθει στην υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς 

µε τα τεχνικά στοιχεία. 

5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

6. Όταν οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα ορισµένα από τις 

διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 10Ο Τιµές Προσφορών- Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν :  
  α)Την τιµή του προσφερόµενου γάλακτος, χωρίς ΦΠΑ 

  β)Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) σο οποίο υπάγεται το γάλα 

2. Με την προσφορά, η τιµή του γάλακτος δίδεται ανά µονάδα- λίτρο, άλλως είναι ποινής αποκλεισµού. 
3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε €(ευρώ). Θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς και θα είναι 

σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε 
αναθεώρηση. 

4. Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε € (ευρώ), ή που καθορίζουν σχέση €(ευρώ) προς ένα νόµισµα, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή µονάδος ή δεν δίδεται µα 
ενιαία τιµή για όλη την ποσότητα του προϋπολογισθέντος είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα 
από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

6. Προσφορές που θέτουν όρια αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, ενώ 
αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

7. Προσφορές, που υπερβαίνουν τις τιµές προϋπολογισµού, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8. Η υπηρεσία διατηρεί ο δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές οφείλουν να παρέχουν αυτά. 
9. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς πριν την  έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή  τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
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ΆΡΘΡΟ 11Ο ∆ασµοί Εισαγωγής  

   Ο ∆ήµος απαλλάσσεται από την καταβολή δασµών κατά τον εκτελωνισµό σε ορισµένα είδη.  

Κατόπιν αυτού, η τιµή  των ειδών αυτών δεν θα επιβαρύνει µε αντίστοιχο ποσό δασµών εισαγωγής και 

εποµένως οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασµούς. 

   Η σχετική ατέλεια θα προσκοµίσει στο τελωνείο µε µέριµνα του προµηθευτή. Εάν για κάποιο λόγο δεν 

µπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής, ο ∆ήµος οφείλει να καταβάλλει αυτούς επί πλέον της 

συµβατικής αξίας της προµήθειας. 

 

 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 12Ο Προέλευση Προσφερόµενων Υλικών 

1.Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα 

προέλευσης του γάλακτος που προσφέρουν. 

      2.Ο προσφέρον πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η     

διαδικασία παστερίωσης και οµογενοποίησης, η τυποποίηση- συσκευασία του γάλακτος, καθώς και ο τόπος 

εγκατάστασής του. 

      Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την 

υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το ∆ήµο 

ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης- Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την επιβολή 

ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του ∆ηµοσίου για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την 

επεξεργασία και τυποποίηση µερικώς ή ολικώς του γάλακτος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

    3.Όταν οι προσφέροντες δεν θα επεξεργαστούν τα προσφερόµενα γάλατα σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των 

στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, οφείλουν να επισυνάψουν και 

υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα επεξεργασθούν τα γάλατα, µε την 

οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

   4.Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά 

και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη της επιτροπής 

αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

   5.Επεξεργασία και τυποποίηση του γάλακτος σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, 

χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις 

νόµιµες κυρώσεις. 
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ΆΡΘΡΟ 13Ο Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού  

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
παρασκευαστών του προσφερόµενου γάλακτος, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθησόµενης 
τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ' αναλογία. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί 
εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η 
προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

 

ΆΡΘΡΟ 14Ο Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 
ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ηµερών από την ηµέρα 
του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 
∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς του διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της , την 
προθεσµία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, 
αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 

 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 15Ο  Υποβολή Τεχνικής Περιγραφής 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν: 

1. Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίοι θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόµενο γάλα, 
φυλλάδια, πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που θα τεκµηριώνει την ποιότητα του 
είδους 

2. Ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης. 

3. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν  σ΄ αυτό ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές 
περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

4. Προσκόµιση δείγµατος για το προσφερόµενο γάλα είναι υποχρεωτική. 
 

 ΆΡΘΡΟ 16Ο Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών   

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και 

σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα 

έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας.  

 

ΆΡΘΡΟ 17Ο Προσκόµιση δείγµατος 

1.Η προσκόµιση από τους διαγωνιζόµενους δειγµάτων κατάλληλα συσκευασµένων για εξέταση από την επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών, είναι υποχρεωτική και επί ποινή αποκλεισµού για όλα τα είδη. 

2.Το δείγμα θα προσκομίσει ο προσφέρων με δικά του έξοδα α)μαζί με την κατάθεση της προσφοράς του στην υπηρεσία, 

η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, β)στις περιπτώσεις αποστολής προσφορών στην υπηρεσία με 

οποιοδήποτε τρόπο, τότε τα δείγματα επιτρέπεται να αποσταλούν και να περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) 
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ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται 

απαραίτητα στο φάκελο προσφορά με τα τεχνικά στοιχεία. 

3. Τα δείγµατα θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης για την : 
   α)∆ιαπίστωση της ανταπόκρισης του προσφερόµενου είδους προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου 

και σύµφωνα µε  τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

   β)Σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτηµάτων µεταξύ των προσφερόµενων ειδών. 

4. Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από  το αρµόδιο όργανο είναι απαραίτητη  η αποσφράγιση δείγµατος, 
αυτή θα γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγµάτων, µετά δε τον έλεγχο γίνεται 
επανασφράγιση του δείγµατος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγµάτων γίνεται όταν 
απαιτείται λήψη µέρας του δείγµατος.. 

5. Η επισηµοποίηση των δειγµάτων και των αντιδειγµάτων γίνεται από το αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση 
των προσφορών όργανο- επιτροπή αξιολόγησης, µετά την κατακύρωση της προµήθειας. 

6. Τα επισηµοποιηθέντα δείγµατα που παραλαµβάνονται από το γραφείο προµηθειών, για να χρησιµοποιηθούν 
κατά το στάδιο των ελέγχων, καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων. 

7. Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από το γραφείο προµηθειών, βαρύνουν τους 
προµηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

8. Εφόσον κρίνεται αναγκαία η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, αυτοί διενεργούνται από εργαστήρια του 
φορέα, αν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκεις στο δηµόσιο 
τοµέα όπως αυτό οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 
και το άρθρο 4, παρ.6 του Ν. 1943/91 ανάλογα µε την  φύση του υπό προµήθεια υλικού και τη µορφή του 
ελέγχου. 

9. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων , µπορεί να 
ζητήσει εγγράφως κατ’ έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας από το ΓΧΚ ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της µορφής του 
ελέγχου του ΓΧΚ  δεν µπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε 
άλλο εργαστήριο του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτό οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε 
από το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1943/91 εκτός από το εργαστήριο που 
διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που 
διενέργησε τον αρχικό  έλεγχο, ή κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του ΓΧΚ ή άλλου 
φορέα. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόµενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτηµα 
του προµηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ’ έφεση εξέταση 
µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την λήψη 
του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά  την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του 
φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυµεί και ο προµηθευτής. Εάν κατά την διενέργεια 
της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτή σε τεχνικό θέµα 
(όπως εφαρµοσµένη εξέταση, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε 
υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο για γνωµάτευση. Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση 
εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 
 

ΆΡΘΡΟ 18Ο Φάκελος προσφοράς 

1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο σε δύο (2) 

αντίγραφα. 

 

2.Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού 

της ανίστοιχης προσφοράς. 

 

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειες του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' 

αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα : 

α)Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με τον πλήρη τίτλο της σχετικής προμήθειας 

β)Ο πλήρης τίτλος του Δήμου 
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γ)Ο αριθμός της διακήρυξης 

δ)Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (καταπληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών) 

ε)Τα στοιχεία του αποστολέα 

4.Προσφορές  που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α)Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, με τη 

σειρά που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα δεμένα ή τοποθετημένα σε κλασέρ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους, 

καθώς και η εγγύηση συμμετοχής και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς 

  Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται χωριστά με την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β)Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με 

κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (18,3) της παρούσας 

διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και μόνο είδη σε ευρώ. Στις 

τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του ΦΠΑ και των τελών για τα οποία ο Δήμος απαλλάσσεται με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 5.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή του διαγωνισμού παραλαμβάνει και 

αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών. 

       6.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν 

στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.   

     Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί 

από του όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 

κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. 

        Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της 

είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 

       Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. 

        7. Προσφορές, που υπερβαίνουν τις τιμές προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 8.Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. 

 9.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερόμενων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ και το ποσοστό επί τοις 

εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 

    ΆΡΘΡΟ 19
Ο
 Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση 

των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ 

αυτά την ένδειξη « πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 
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ΆΡΘΡΟ 20
Ο
 Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις 

1.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του    

   προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά  

   απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης    

   του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που  

   μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης(που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του  

   τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των  

    ενδιαφερόμενων.   

2. Οι  προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χώρων που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών 

Συμφωνιών Δασμών &  Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι του προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής 

τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 

επιδότησης. 

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη – μελη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, τη Λιθουανία, 

Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο 

κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα  της GATT ή που συνδέεται με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 21
Ο
 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 

της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον 

δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής. Της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος. 

 

ΆΡΘΡΟ 22
Ο
 Αποσφράγιση προσφορών – ανακοίνωση τιμών 

1.Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των  προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια 

αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να 

αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων αυτής, είτε σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο, που 

θα τους αποσταλεί, καθώς επίσης και θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

τρείς(3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές. 

2.Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. 

Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών. 

3.Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται 

σφραγισμένη στον προσφέροντα. 

4. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 22,1 έως και 22,3 επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ο οποίος 

τα μεταβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. 

6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους 

επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδέκτες στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιμές. 

 ΆΡΘΡΟ 23
Ο
 Αξιολόγηση προσφορών 
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1.Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ΕΚΠΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη 

κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

  α)Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

  β)Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 

  γ)Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην 

αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 

2. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή ή προμηθευτές που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, του οποίου η προσφορά 

είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. 

3.Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

4.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 

προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

5.Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

 ΆΡΘΡΟ 24
Ο
 Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1.Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

   α)Την κατακύρωση της προμήθειας για όλα τα είδη. 

   β)Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

   γ)Την διενέργεια κλήρωσης για ισότητες ή ισοδύναμες προσφορές μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών. 

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Οικονομική Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί για: 

   α)τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας,  

   β)τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

   γ)τη τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους. 

 

ΆΡΘΡΟ 25
Ο
 Συνέχιση του διαγωνισμού 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί 

ασύμφορο το αποτέλεσμα, μπορεί να συνεχιστεί σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, με την υποβολή νέων προσφορών από τους  αρχικά 

συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει  

αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή 

σ΄αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
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Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης 

µέχρι την ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δηµοσίευση ακολουθείται η 

ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής  προµηθευτή σε αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 
και για  λόγους που ανακύπτουν  κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού ,µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 
Η    
 ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε  

αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στη Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3.Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά 

λαµβάνεται απόφαση από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν 

γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµική Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της , που αφορούν την κατακύρωση του 

διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα της 

Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 149-152 του Ν. 3463/2006. 

5.Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της Οικονοµικής 

Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας 

της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή(fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και 

νόµιµο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για λόγο εκτός των προαναφερόµενων δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 27Ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 

1.Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση , που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

-Το είδος . 

-Την ποσότητα. 

-Την τιµή. 

-Το ∆ήµο για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

-Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 

αυτών. 

-Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

-Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

 

2.Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 

µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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3.Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια , υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης , για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης , 

προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης , ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας . χωρίς το 

Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε 

(15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης . Όµως στην περίπτωση αυτή , ο χρόνος 

παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης . Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 

από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης . Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης . 

 

4.Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή , η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 

Ελλάδα , εάν υπάρχει , σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον 

αλλοδαπό προµηθευτή .Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα 

πίστωσης , η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 

εξωτερικό , ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

5.Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση , δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση , κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου , ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης .  

 

ΆΡΘΡΟ 28Ο Σύµβαση 

 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης , καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
 

2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας 
και τουλάχιστον τα εξής :  
-Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης . 

-Τα συµβαλλόµενα µέρη.  

-Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 

-Την τιµή. 

-Τον τόπο , τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους. 

-Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

-Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

-Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

-Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος , εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή. 

-Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας . 

-Την παραλαβή των ποσοτήτων για κάθε είδος. 
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3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν , που µε την 
προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο 
ανάδοχος . Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση 
υπογράφεται από τη ∆ήµαρχο (ή Πρόεδρο Κοινότητας ή Ν.Π.∆.∆.) 

 

4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη , ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
-Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα , ή εάν αυτή που παραδόθηκε , υπολείπεται της συµβατικής , κατά µέρος που 

κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο. 

-Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

-Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος , αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

-Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

 

ΆΡΘΡΟ 29Ο Εγγυήσεις 

1.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

α)Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί (σε ποσοστό 5% µε το Φ.Π.Α. 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης). Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από 

κάθε ενδιαφερόµενο ο οποίος θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό και θα αφορά το σύνολο των ειδών για όλες τις οµάδες , 

ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα  ευρώ (4.160,00€). Το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής 

µειώνεται στο µισό , όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους ,ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς 

συνεταιρισµούς, καθώς και ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά 

υποβάλλεται από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 

οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού , είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική 

δραστηριότητα , µε την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους αστικούς συνεταιρισµούς 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% της τιµής προσφοράς. 

 Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την προσφορά ή µέσα σε 15 ηµέρες, το αργότερο από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού πιστοποιητικού σκοπιµότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. 

β)Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή, 

εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%(ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 26,παρ. 1 περίπτ. γ) 

γ)Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά 

την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

δ)Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

ε)Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν τα ακόλουθα : 

-Την ηµεροµηνία έκδοσης 
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-Τον εκδότη 

-Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο απευθύνεται. 

-Τον αριθµό της εγγύησης 

-Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

-Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

-Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 

-Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της διαιρέσεως. 

-Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

-Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

-Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη 

λήξη του χρόνου της προσφοράς, που ζητά η διακήρυξη. 

-Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό 

έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ, που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν την 

ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

στ)Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

α)Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής µε 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί (σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ). 

β)Η εγγύηση κατατίθεται πριν  ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ)Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 

να αναγράφεται σ' αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποκέντρωσης. 

δ)Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό 

είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά 

ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της 

ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 30Ο Παραλαβή Γάλακτος 

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του γάλακτος και η συγκρότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθ. 11389/1993 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης(ΕΚΠΟΤΑ). 

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του γάλακτος και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 
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3. Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλει η 
σχετική νοµοθεσία, µε το χρόνο παραγωγής και συσκευασίας το ανώτερο µίας (1) ηµέρας πριν την 
παράδοση και ηµεροµηνία λήξης έως πέντε (5) ηµέρες από την  ηµεροµηνία παραγωγής. 

4. Το γάλα θα παραδίδεται σε συσκευασία του ενός λίτρου χάρτινη ή PVC ή γυάλινη. 
5. Η παραλαβή του γάλακτος θα είναι επί ηµερησίας βάσεως στο προσωπικό του ∆ήµου  

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος (µόνιµοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου) για το έτος 2011-2012. 

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται µε δικά του αυτοκίνητα ψυγεία, να παραδίδει τις ηµερήσιες 
ποσότητες του γάλακτος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη 
σύµβαση, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
για την διανοµή τέτοιων ευπαθών προϊόντων. 

7. Η παραλαβή του γάλακτος θα γίνει ύστερα από σχετικό έλεγχο που κάνει η επιτροπή παραλαβής 
και ο οποίος θα συνίσταται στον έλεγχο προς διαπίστωση αλλοιώσεών του, σύµφωνα  µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυµεί ο 
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

9. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε ένα από τους παρακάτω τρόπους: 
α)Με θερµοµέτρηση του προϊόντος 

β)Με µακροσκοπικό έλεγχο 

γ)Με χηµική ή µηχανική εξέταση 

δ)Με πρακτική δοκιµασία 

10.  Σε περίπτωση που θα αποδειχθεί ασυµφωνία του προϊόντος µε τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

διατηρεί το δικαίωµα να µη προβεί στην παραλαβή του γάλακτος, συντάσσοντας πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής ή απόρριψης, ο δε προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου το υλικό – 

ποσότητα, διαφορετικά η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ του ∆ήµου κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις.     

11. Εν πάση περιπτώσει αφήνετε στην επιτροπή παραλαβής ο καθορισµός ποσοστού ανοχής, που γίνεται 

αποδεκτός ή ο καθορισµός του βαθµού περικοπής που θα εφαρµοστεί από τις ποιοτικές ατέλειες, που θα 

διαπιστωθούν µε τις προδιαγραφές. 

12. Η καλή εκτέλεση γενικά θα βεβαιώνεται στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σε συνδυασµό µε την τυχόν 

εξέταση από το Γενικό Χηµείο του Κράτους η οποία θα διενεργηθεί σε δείγµα που θα ληφθεί από το προς 

παραλαβή γάλα. 

13. Τα έξοδα για κάθε εξέταση δείγµατος από το Γενικό Χηµείο του Κράτους θα βαραίνουν τον προµηθευτή. 

14.Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του γάλακτος. Σε 

περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από 

άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία 

πραγµατικής προσκόµισης του γάλακτος χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή 

των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο 

προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το ∆ήµο για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες 

του γάλακτος, τουλάχιστον πέντε(5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 

ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

15.Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του γάλακτος και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα(30) ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν 

διενεργηθεί η σχετική παραλαβή µέσα στην προθεσµία αυτή, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου και 
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εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από το ∆ήµο 

αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, η αποθήκη του ∆ήµου εκδίδει δελτίο 

εισαγωγής των ειδών και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 

προµηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο ∆ήµο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια 

απόφαση. 

16.Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι 

προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας µε ανάλογη εφαρµογή των αναφερόµενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στην οποία δεν µπορεί να 

συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν : 

α)Το είδος κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, 

διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

β)Το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µπορεί να παραληφθεί, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού 

που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο 

παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωµοδότηση της 

δευτεροβάθµιας επιτροπής. 

γ)Η δευτεροβάθµια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση για 

την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το ∆ήµο. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δε λαµβάνεται υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 31Ο Χρόνος παράδοσης 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αρχίσει να παραδίδει το γάλα την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υπογραφής της σύµβασης, και µε τρόπο που ορίζεται από την σύµβαση. 

 

2. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται όλο τον χρόνο καθηµερινά εκτός επίσηµων αργιών, Σαββάτου 
και Κυριακής. 

 

3. Η παράδοση των ηµερησίων αναλογούντων ποσοτήτων θα γίνεται τµηµατικά µεταξύ των ωρών 6:00 π.µ. και 
8:00π.µ., στα ακόλουθα δύο (2) σηµεία διανοµής : 
α)∆/νση Καθαριότητας 

β)Τµήµα ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 

 

4.   Ο προµηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια που ισχύει η σύµβαση, µε δικά του έξοδα να εγκαταστήσει 

και να συντηρεί σε καλή κατάσταση στα δύο (2) σηµεία διανοµής δικά του κατάλληλα ψυγεία στα οποία θα 

τοποθετεί καθηµερινά τις αντίστοιχες ποσότητες γάλακτος, που θα του ορίσει η υπηρεσία. 

 

5.   Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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6.   Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα γάλακτος κάθε µέρα και να ειδοποιεί την επιτροπή 

παραλαβής καθηµερινά, για την ηµεροµηνία που παραδίδει το γάλα. 

 

7.   Το κάθε είδος παραδίδεται σε ατοµική συσκευασία 

 

8.   Μετά από κάθε παράδοση των ποσοτήτων γάλακτος στους χώρους διανοµής, ο προµηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλλει στο ∆ήµο αποδεικτικό θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η 

ηµεροµηνία προσκόµισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκοµίστηκε. 

 

9.   Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου να µετατίθεται, µετά από 

γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης 

παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις 

περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης , δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 32Ο Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 

 

1. Σε περίπτωση που τα προς προµήθεια προϊόντα παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 31ο της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων , 
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής : 
α)Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του  µέγιστου 

προβλεπόµενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του 

χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 

β)Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το ½ του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται πρόστιµο 5% 

επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των 
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα, το πρόστιµο 
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, 
επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, 
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο 
διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από 
την οριστική παραλαβή των ειδών. 

ΑΔΑ: 4574ΩΗΓ-Ο05



 

4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης , δε λαµβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν 
ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

 

5. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την εποµένη 
της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, 
µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

 

6. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που 
έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 

 

7. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της 
ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 33Ο Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του προϊόντος ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας, µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του 
συνολικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν  είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, 
σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη 
που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του 
παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των 
απορριφθέντων ειδών και την παραλαβή τους από τον προµηθευτή. 

          Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον 

προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, τα 

απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των 

ειδών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για 

τα οποία  κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοσή 

τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 

εικοσαηµέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα είδη, πέραν του προστίµου, τα 

είδη εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 
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Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα 

πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία και 

επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η 

προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την 

απορριφθείσα ποσότητα, ο ∆ήµος µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση το ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους µε 
την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που θα καλύπτει τη τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΆΡΘΡΟ 34Ο Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 

1.Ο Προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση , 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτή , µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

2.Με την ίδια διαδικασία , ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση , εφόσον δεν 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα είδη , σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 32ο και 33ο της παρούσας. 

 

3.Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση , όταν α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν 

παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του φορέα και β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

4.Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών , ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης . 

 

 

ΆΡΘΡΟ 35Ο Λοιπές Εγγυήσεις  

1.Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών , των χαρακτηριστικών , των σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα 

είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής , απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο 

ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση , είτε υλικά κατασκευής ή παραγωγής αυτών , είτε στην εργασία κατασκευής ή 

παραγωγής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία 

προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης του υπό προµήθεια γάλακτος καθορίζεται επί ποινή αποκλεισµού στις 

προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από πέντε (5) ηµερολογιακών 

ηµερών από την ηµεροµηνία παραγωγής του γάλακτος.   

 

2.Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρους) προϊόντος αυτό ή τµήµα που βρεθούν ότι δεν πληρούν τους 

όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραµµάτων και δεν θα είναι δυνατό 

κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών ειδών και 

αυτών που έχουν φθορά ή συστατικών και παρελκόµενων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιµο για την 
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χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να 

αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο προϊόν , µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής 

παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη , ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που 

έχει καταθέσει , εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 

 

3.Για κάθε αλλαγή , τροποποίηση ή επιδιόρθωση , απαιτείται η προσκόµιση εγγράφου καταλληλότητας του προϊόντος 

από αρµόδια κρατική υπηρεσία µε δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος και 

για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τµήµατος και για την τοποθέτησή του και για 

κάθε σχετική δαπάνη µε την αντικατάσταση του πιο πάνω τµήµατος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο 

προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το ∆ήµο για κάθε ζηµιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο 

πάνω φθορές. 

 

4.Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικές του δαπάνες στην άµεση 

αντικατάσταση του προϊόντος που θα παρουσιάζει φθορά λόγω κακής ποιότητας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Σε 

αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες , θα κάνει ο ∆ήµος αυτές σε 

βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή µε άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συµφωνηθεί. 

 

5.Αυτοί που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι µε την προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο που 

θα αντιµετωπίζουν κατά το χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για αντικατάσταση καθώς ακόµη και 

να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των προς αντικατάσταση ειδών , σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας.    

 

ΆΡΘΡΟ 36Ο Τρόπος Πληρωµής 

1.Η πληρωµή της αξίας των προς προµήθεια ειδών , θα γίνει µετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής , µε την 

έκδοση χρηµατικού εντάλµατος , αφού προσκοµιστούν από µέρους του προµηθευτή όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (τιµολόγια) , όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και ελεγχθούν από την αρµόδια για 

την προµήθεια υπηρεσία. 

 

2.Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου προµηθευτεί καθυστερήσει από τη αναθέτουσα αρχή (τον ∆ήµο) 

εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν , η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη) , κατά τα 

οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-03) περί "προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές" , 

καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 37Ο  Άλλα στοιχεία  

1.Ο ∆ήµος δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας. 
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2.Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει την ποσότητα των προς προµήθεια ειδών κατά 30% εφόσον κρίνει 

τούτο σκόπιµο και επωφελές για το δήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα 

του δήµου, µε την ίδια ακριβώς τιµή µε αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι 

δεσµευτικός για το δήµο και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις 

ανάγκες του δήµου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.   

 

3.Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, θα απορρίπτονται ως 

ασύµφορες. 

 

 

 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 38Ο Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του 
∆ήµου. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και θα 
δηµοσιευθεί στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και µία φορά 
στις ηµερήσιες εφηµερίδες « ………………………………» και  «…………………………………»καθώς και στον 
τοπικό τύπο. 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθ. ……………/…….. απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 

                      η ∆ήµαρχος …………………………………………………………. 

 

 

 

 

                                                                                               ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 

                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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                        Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                                                  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 

                                                                                                     

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 102/2011 

 

 

 

                                        Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Π Ρ 

Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Π 

 

Α 

 

Ρ 

 

Α 

 

Ρ 

 

Τ 

 

Η 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προµήθεια ενός (1) λίτρου 

γάλακτος ∆ηµοτικών 

Υπαλλήλων 

1 λίτρα 58.500   

∆ΑΠΑΝΗ 
 

Φ.Π.Α. 13% 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  …………./ ………/…………... 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α ∆ΗΜΟΥ)                                        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
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∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                                                  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 

                                                                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 102/2011 

 

 

 

                                            Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

 

ΆΡΘΡΟ 1Ο  

Για την προµήθεια ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

 

 

 

(Αριθµητικώς)        ………………………….€ 

 

(Ολογράφως)        (………………………………………………………………………………….) 

 

 

 

  

                                                                                                               ….……./……../………… 

 

 

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α ∆ΗΜΟΥ)                                        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

 

 

3) Την ψήφιση πίστωσης ποσού 83.200 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% 

προϋπ/σμού 2011 σε βάρος των κωδικών αριθμών : 

• Κ.Α.Ε. 02.10.6063.002 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια γάλακτος βάσει 

Σ.Σ.Ε.'' ποσού #5.000# €  

• Κ.Α.Ε. 02.20.6063.001 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.'' ποσού #35.000# 

€ 

• Κ.Α.Ε. 02.30.6063.004 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος (βάσει Σ.Σ.Ε.)'' ποσού #5.000# 

€ 

• Κ.Α.Ε. 02.35.6063.002 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.'' ποσού #28.200# € 

• Κ.Α.Ε. 02.45.6063.004 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές (γάλα βάσει Σ.Σ.Ε.)'' 

ποσού #10.000# € 

 

 

Ο κ. Ε.Πλάτανος υπερψήφισε την εισήγηση επί του θέματος, θεωρώντας την ειδική 

περίπτωση, παρόλο που θεωρεί τον προϋπολογισμό του Δήμου ελλειμματικό, διότι 

έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα που δεν θα εισπραχθούν.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  124/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

Ελένη Σούλα 

 

 

ΑΔΑ: 4574ΩΗΓ-Ο05


