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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 196/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση της υπ' αριθμ. 122/2014
μελέτης, κατάρτιση όρων πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια «Γάλακτος για τους
δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου
και της Κοινωφελούς Επιχείρησης»  για
το έτος 2014-2015 και διάθεση σχετικής
πίστωσης».
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 28 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 20509/27/24-
11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ.
Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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 Δ΄.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3)
Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα
κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό
μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 20486/21-11-2014 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί
του θέματος:

ΘΕΜΑ:
1) Έγκριση της υπ' αριθμ. 122/2014 μελέτης για την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  για το έτος 2014-2015 .
2) Έγκριση κατάρτισης όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  για το έτος 2014-2015.
3) Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.042,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%
προϋπ/σμού Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος έτους 2014 .
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Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις :
1) Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006).
2) Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/2010).

3) Tις δ/ξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»(ΦΕΚ 19/Α).

4) Τις δ/ξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό &  τοπικό τύπο & άλλες δ/ξεις ( ΦΕΚ
68/Α).

5) Υπ' αριθμ. 53361/02-10- 2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006)  <Παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα
προληπτικής ιατρικής> απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών ,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης   Οικονομίας και Οικονομικών ,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

6) Υπ' αριθμ. 31119 / 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.

7) Τις δ/ξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
στις δ/ξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16η Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64Α)

8) 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)
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3463/2006

9)  Την υπ ΄αριθμ.  76/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
έγκρισης  διενέργειας Προμηθειών και εργασιών  του   Δήμου .
10)Την υπ' αριθμ. 11/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού, αξιολόγησης.
11) Τις δ/ξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014.

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για τα εξής:

1)Την έγκριση της υπ' αριθμ. 122/2014  μελέτης για την προμήθεια
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ &
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  για το έτος 2014-2015 .
2) Την έγκριση κατάρτισης όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  για το έτος 2014-2015, που συμπεριλαμβάνονται στην υπ'
αριθμ. 122/2014 μελέτη.
3) Την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.042,46 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.13% προϋπ/σμού  του Δήμου έτους 2014 σε βάρος των κωδικών
αριθμών :
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 Κ.Α.Ε. 02.10.6063.002 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια
γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.'' ποσού #119,70# € +ΦΠΑ 13%=135,26€

 Κ.Α.Ε. 02.20.6063.001 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.''
ποσού #2.315,00# €+ ΦΠΑ 13%=2.615,95€

 Κ.Α.Ε. 02.30.6063.004 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος (βάσει Σ.Σ.Ε.)''
ποσού #359,00# €+ ΦΠΑ 13%=405,67€

 Κ.Α.Ε. 02.35.6063.002 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.'' ποσού
#957,60# €
€+ ΦΠΑ 13%=1.082,09€

 Κ.Α.Ε. 02.45.6063.004 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές (γάλα
βάσει Σ.Σ.Ε.)'' ποσού #678,30# €+ ΦΠΑ 13%=766,48€

 Κ.Α.Ε. 02.70.6063.002 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές (Λοιπά
είδη συλλογικής σύμβασης -γάλα.)'' ποσού #359,10# €+ ΦΠΑ
13%=405,78€

 ΚΑΕ 02.15.6063.001 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές (Λοιπά είδη
συλλογικής σύμβασης -γάλα.)'' ποσού #558,60# €+ ΦΠΑ 13%=631,23.€

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 31/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, όλα τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
και :

1) Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006).

2) Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/2010).

3) Tις δ/ξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»(ΦΕΚ 19/Α).

4) Τις δ/ξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό &  τοπικό τύπο & άλλες δ/ξεις ( ΦΕΚ
68/Α).

5) Υπ' αριθμ. 53361/02-10- 2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006)  <Παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα
προληπτικής ιατρικής> απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών ,
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Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης   Οικονομίας και Οικονομικών ,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

6) Υπ' αριθμ. 31119 / 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.

7) Τις δ/ξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
στις δ/ξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16η Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64Α)

8) 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)
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3463/2006

9)  Την υπ ΄αριθμ.  76/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
έγκρισης  διενέργειας Προμηθειών και εργασιών  του   Δήμου .
10)Την υπ' αριθμ. 11/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού, αξιολόγησης.
11) Τις δ/ξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1)Την έγκριση της υπ' αριθ. 122/2014 μελέτης για την προμήθεια «Γάλακτος
για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης» για το έτος 2014-2015.

2) Την κατάρτιση όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την προμήθεια «Γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους
του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης» για το έτος 2014-2015 που
συμπεριλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 122/2014 μελέτη και οι οποίοι έχουν ως
εξής:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».( άρθρο 209 παρ.1)
β) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.
δ) Την υπ΄ αριθμ. 76/2014 απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Φιλ/φειας –
Χαλκηδόνος περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και εργασιών του Δήμου
έτους 2014.
ε) Την υπ ‘αριθμ.122/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών  Υπηρεσιών ΔΦΧ .
ζ)Τις διατάξεις της Π1/3305/2010 ( ΦΕΚ 1789/12-11-2010) απόφασης Υπ.
Οικονομίας Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας   .
η) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι 56.000,00€ (με  ΦΠΑ ).

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , με το σύστημα
συμπλήρωσης τιμολογίου σύμφωνα με τις δ/ξεις του ΕΚΠΟΤΑ , της υπ αριθμ.
Π1 /3305/2010 ( ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010) απόφασης Υπ. Οικονομίας
Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας και τον ΟΕΥ του Δήμου Φιλ/φειας – Χαλκηδόνος
, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους
του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της ΑΜ 122/2014 που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης
.

Η εν λόγω προμήθεια είναι προυπ/σμού 56.000,00 €   (με Φ.Π.Α)
οικ. Έτους 2014-2015 και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ  1ο Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από :
1) Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπ.Εσωτερικών
Δ.Δ και Αποκέντρωσης περί ΕΚΠΟΤΑ και τις σχετικές ερμηνευτικές
εγκυκλίους .
2) Τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3463/06 ( άρθρο 209 παρ. 1)
3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.
4) Τις σχετικές δ/ξεις του Ν. 2286/95
5) Την Π1/ 3305/2010 ( ΦΕΚ 1789/Β/12-11-10 απόφαση Υπ. Οικονομίας –
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ).
6) Την υπ΄ αριθ. 53361/02 Οκτωβρίου 2008 (ΦΕΚ  1503/11-10-2006)
Απόφαση Υφ. Εσωτερικών Δ.Δ. και Αποκέντρωσης , Οικονομίας και
Οικονομικών , Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας « περί παροχής μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής
ιατρικής».
7)Την υπ΄ αριθμ. 31119/08  ( ΦΕΚ 990/2Β/28-5-2008) απόφαση
τροποποίησης της υπ αριθμ. 53361/2-10-06 ΚΥΑ
8) Την υπ αριθμ. 76/2014 απόφαση Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Φιλ/φειας –
Χαλκηδόνος
9) Την υπ αριθμ. 122/2014 μελέτη –Τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος που αποτελεί
ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης .
10) Στo ΦΕΚ Α΄240 /12-12-2012 δημοσιεύτηκε πράξη νομοθετικού
περιεχομένου το οποίο προβλέπει « 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών
–χορηγητών , για προμήθειες α. τροφίμων , β) λοιπών αναλώσιμων ειδών
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παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών , γ)
πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις
ανάγκες των Δήμων , των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων,
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους ….».

ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά στοιχεία
Τα τεύχη δημοπράτησης με τα οποία θα γίνει ο διαγωνισμός , η ανάθεση και η
διενέργεια της προμήθειας είναι τα παρακάτω και η σειρά ισχύος της
καθορίζεται ως εξής :

1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης –Γενική και Ειδική Συγγραφή

Υποχρεώσεων
3. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
4. Ο προϋπ/σμός προσφοράς του αναδόχου
5. Τα τεχνικά στοιχεία ( τεχνική περιγραφή ) προσφοράς του αναδόχου .

ΑΡΘΡΟ  3ο Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση της προμήθειας

1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
56.000 € (συμπ/νου ΦΠΑ 13% €) .
- Το ποσό των 53.866,65 € συμπεριλαμβανομένου  και  του  αναλογούντος
Φ.Π.Α. 13%, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος για α) το έτος 2014 το ποσό των 6.042,45 € συμπ/νου
ΦΠΑ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6063.002, 02.15.6063.001,
02.20.6063.001, 02.30.6063.004,02.35.6063.002, 02.45.6063.004,
02.70.6063.002, β) το έτος 2015 το ποσό των 47.824,20 € συμπ/νου ΦΠΑ
και θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6063.002, 02.15.6063.001 02.20.6063.001,
02.30.6063.004,02.35.6063.002, 02.45.6063.004, 02.70.6063.002.
- Το ποσό των 1339,74 € συμπεριλαμβανομένου  και  του  αναλογούντος
Φ.Π.Α. 13%, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φ.Χ  για α) το έτος 2014 το ποσό των
180,34 € συμπ/νου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.9311, β) το έτος 2015 το
ποσό των 1.159,40 € συμπ/νου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.9311.

2. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τους οικείους Κ.Α. 02.10.6063.002, 02.15.6063.001 ,02.20.6063.001,
02.30.6063.004, 02.35.6063.002, 02.45.6063.004, 02.70.6063.002,του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014-2015 και μέχρι τη διενέργεια του
επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
3. Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη όπως αυτά καθορίζονται στην υπ΄αριθ.
53361/02 Οκτωβρίου 2006 Απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) " Παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής
ιατρικής ", απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας ,αφορούν τις Υπηρεσίες :

A) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ
B) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Γ)  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ε) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
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ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

4.Το υπ΄αριθμ.31119/ 2008 (ΦΕΚ 990/τ.Β/28-5-2008) τροποποίηση της
υπ΄αριθ. 53361/2-10-06 κοινής Υπουργικής 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 Δημοτικό Κατάστημα του ΔΗΜΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ από την επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών την ……….                         2014.

2. Ώρα έναρξης  παραλαβής  προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ και ώρα
λήξης η 10.30π.μ.

ΑΡΘΡΟ  5ο Επιτροπή Διαγωνισμού-Πληροφορίες

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  :
1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω

υπαλλήλους :

Τακτικά Μέλη:
α) Συμεωνίδου Γεωργία Πρόεδρος
β) Ψηλού Άννα  γραμματέας
γ) Αναστασοπούλου Αντωνία Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:
α) Γκαγκάρα Έλσα Πρόεδρος
β) Καλογιάννη Βασιλική γραμματέας
γ) Μαστραγγελή Μάρθα  Μέλος

2. Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και εισήγησης για
ανάθεση που αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους σύμφωνα
με την υπ΄ αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  :

α) Αβραμίκου Αναστασία Πρόεδρος
β) Ντιούδης Σπυρίδων Μέλος
γ) Βασιλακάκη Ιωάννα Γραμματέας

Αναπληρωματικά μέλη:
α) Παρασκιάδου Θεοδώρα Πρόεδρος
β) Ξυπνητού Καλλιόπη Μέλος
γ) Καραβίδας Σπυρίδων Γραμματέας

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.
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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 2049042
FAX: 213 2049041
Αρμόδιος υπάλληλος: Καρασεβδάς Ηλίας

ΑΡΘΡΟ 7ο Αντικείμενο
Αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας είναι η προμήθεια γάλακτος
επτά (7)ημερών για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φ.Χ.
Ειδικότερα αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η προμήθεια φρέσκου
παστεριωμένου και ομογενοποιημένου αγελαδινού γάλακτος  με 3,5% λιπαρά
βραχείας διάρκειας συντήρησης , το πολύ μέχρι επτά (7) ημερών , σε
συσκευασία χάρτινη ή PVC ή γυάλινη τους 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 ημερήσιας βάσεως στο τακτικό
προσωπικό , μόνιμο και ΙΔΑΧ καθώς και στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Φ.Χ. που δικαιούνται τα μέσα ατομικής προστασίας για
το έτος 2014-2015.
Η παραλαβή του γάλακτος θα είναι επί ημερήσιας βάσεως , εκτός επισήμων
αργιών, Σαββάτου και Κυριακής .

ΑΡΘΡΟ 8ο
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και
προμηθευτές ( φυσικά πρόσωπα ) , ελληνικά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
εφόσον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
και ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας

ΑΡΘΡΟ 9ο Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους , επί
ποινή αποκλεισμού , σωρευτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.120,00 € ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα
Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία πρέπει να
έχει ισχύ επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , από το οποίο να προκύπτει
η εγγραφή του. Το παραπάνω πιστ/κό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το
πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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 Πιστ/κό ασφαλιστικής ενημερότητας , από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Πιστ/κά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , από τα οποία να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση ,αναγκ. διαχείριση ,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία .Τα εν λόγω
πιστοποιητικά θα είναι εκδόσεως το  πολύ του τελευταίου εξαμήνου πριν
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Πιστ/κό φορολογικής ενημερότητας , από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει φορολογικές
εκκρεμότητες και καμία οφειλή προς το Δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α.
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής , με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται
νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχειρήσεως και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των
Ο.Τ.Α. και ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του και ότι ασκεί
νόμιμα την επιχειρηματική δραστηριότητά του.
 Εφ' όσον υπάρχουν , είναι επιθυμητά παραστατικά πιστ/κών ποιότητας
του προς προμήθεια υλικού για τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.
 Τα παραστατικά νομιμοποιήσεως τους έγγραφα (π.χ. καταστατικά ,
ΦΕΚ , τροποποιήσεις , εκπροσώπηση κ.λ.π.)
 Τις κατά το άρθρο 17 της παρούσης υπεύθυνες δηλώσεις ως και τα
πιστ/κά συμμόρφωσης και ποιότητας (CE).
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης , της
οποία έλαβε πλήρη γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα , ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις , κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία .
 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση
γνησίου υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ρητά :
Α) Το εργοστάσιο το οποίο παρασκευάζει τα προσφερόμενα είδη , καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής του .
Β) Ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης
και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία
επιφύλαξη .Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων του διαγωνισμού , δεν γίνεται δεκτή , με ποινή αποκλεισμού , καμία
άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν
συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού .
Γ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση
επιτροπής ή του ΔΦΧ περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για
λόγους δημοσίου συμφέροντος .
Δ)Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να
διενεργήσει την δημοπρατούμενη προμήθεια σύμφωνα με την παρούσα .
Ε)Επίσης απαιτείται η προσκόμιση από την πλευρά του

προμηθευτή   βεβαίωσης ή δήλωσης από την οποία προκύπτει ότι τα
προσφερόμενα
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προϊόντα δεν είναι μεταλλαγμένα και το γάλα έχει παραχθεί από
βοοειδή που δεν διατρέφονται με μεταλλαγμένα προϊόντα.

ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόποι διενέργειας Διαγωνισμού
Α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα
περιέχει:
1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό .
2.Τις Τεχνικές περιγραφές , σχέδια , λοιπά στοιχεία και πληροφορίες .
3.Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά .
Β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή έως την
2014 από 10.00π.μ έως 10.30π.μ . Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου ,
καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή .
Γ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές .
Δ) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει , ανακοινώνεται η λήξη της
παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά .Η επιτροπή
συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων
των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι
ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Ο φάκελος της οικονομικής προφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται
επ ΄αυτού, ο αυτός με κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντα αριθμός.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι
παριστάμενοι στη αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση
συνεχίζεται μυστική .
Η επιτροπή στην συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προφορές γίνονται δεκτές
και ποιες απορρίπτονται.
Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου η δεν είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται .
Επίσης απορρίπτονται οι προφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να
εκτιμηθούν ή σε κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της
διακήρυξης.
Κατόπιν ορίζεται η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
από την επιτροπή στη οποία θα κληθούν οι μειοδότες των οποίων οι
προσφορές έχουν γίνει δεκτές .
Οι προφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής .
Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού .

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Τα προσφερόμενα είδη –υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν ενιαίο και
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης .

ΑΡΘΡΟ 12ο Τρόποι εκτέλεσης της προμήθειας

ΑΔΑ: Β80ΧΩΗΓ-2ΧΒ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΥΠΟΣΒ

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο
διαγωνισμό 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
αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου , ουσιώδες
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 τη κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή .
Η απόφαση για τη κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και
μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί
έγκυρα, εάν συμφωνεί ο μειοδότης .Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο μπορεί να προτείνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 1797/88 και 2000/91 και του παρόντος κανονισμού Α΄
απόφαση ΥΠ. ΕΣΩΤ. Αρ. 11389/1993 τα κάτωθι :
Α) κατακύρωση της προμήθειας για όλη την ποσότητα του γάλακτος 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
στη πραγματοποίηση της προμήθειας όταν έχει γίνει κατακύρωση της
προμήθειας .
Δ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ περισσότερων μειοδοτών για ισότιμες ή
ισοδύναμες προσφορές.
Όταν 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 απόφασή
του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει την
χαμηλότερη προσφορά , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις
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παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ( ΑΜ 122/2014 ) από την αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ,
υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ,
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανεγνωρισμένης στη Ελλάδα Τραπέζης ή
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού ίσου προς το 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας , χωρίς το ΦΠΑ .
Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τρόπο που
ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 157 του
Ν. 4281/14.
Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής , καλής εκτέλεσης και καλής
λειτουργίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 15Ο

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο , στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
καθώς και η εγγύηση συμμετοχής, εκτός από την οικονομική προσφορά , η
οποία θα είναι σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών
.Στον εξωτερικό κύριο φάκελο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή
επωνυμία του συμμετέχοντος , Δ/νση αυτού και θα απευθύνεται στον ΔΦΧ για
την προμήθεια φρέσκου γάλακτος δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος ( ΑΜ 122/2014)   και της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Επί ποινή αποκλεισμού θα γίνουν δεκτές μόνο προσφορές που αφορούν το
σύνολο της ποσότητας  .

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Επίσης ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του :
-Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών
-Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας , ο οποίος δεν
μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους για όλα τα υπό προμήθεια είδη .
-Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και ποιότητας ( CE) .

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους
διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους . Η προσφορά της
ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από
εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών ελευθέρων και
σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου .

ΑΡΘΡΟ 20ο
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίδεται ανά μονάδα
ως εξής:

ΑΔΑ: Β80ΧΩΗΓ-2ΧΒ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΥΠΟΣΒ

-Προσφερόμενη τιμή του είδους χωρίς ΦΠΑ
-Ποσοστό ΦΠΑ ( επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος .
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις
χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στον
Δήμο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος οδός Δεκελείας 97 ΤΚ 14341 έως την εργάσιμη
ημέρα πριν τον διαγωνισμό . Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης
απευθείας στην Επιτροπή διαγωνισμού την ώρα που ορίζεται παραπάνω .
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Οι τιμές της προσφοράς ( οι επιμέρους και η συνολική ) δίνονται σε ευρώ και
θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που
υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται
ολογράφως .Παράλειψη της ολόγραφης γραφής καθιστά την προσφορά
απαράδεκτη .
Όλες οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν , σε περίπτωση κατακύρωσης
σταθερές για όλο το διάστημα υλοποίησης της προμήθειας και δεν υπόκεινται
σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση , για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ( π.χ. αύξηση
ημερομισθίων , μισθών , λοιπών αποδοχών , υλικών , τιμάριθμου , μείωση
της αξίας του νομίσματος κλπ) καθώς και για απρόοπτη μεταβολή των
συνθηκών .Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των παραπάνω τιμών
απορρίπτεται ως απαράδεκτη .
Οι τιμές προσφοράς δίνονται ανά (ένα) 1 λίτρο προμηθευόμενου υλικού όπως
περιγράφεται στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ και ενσωματώνουν το κόστος προμήθειας και μεταφοράς
στις εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος και  της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος.
Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί επίσης:

Α) Κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την προμήθεια σύμφωνα με τις Προδιαγραφές .
Β) Τα έξοδα για την δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού , όλες
οι επιβαρύνσεις και οι φόροι , οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις
επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα επιβληθούν αναδρομικά , θα βαρύνουν όλες
τον τελευταίο μειοδότη. Ειδικά και μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο δεν θα
συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον
στην συνολική αξία της προσφοράς .

ΑΡΘΡΟ 23ο Χρόνος ισχύς προσφορών
Η προσφορά των διαγωνιζόμενων δεσμεύει αυτούς για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού , με δυνατότητα παράτασής του .

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο χρόνος έναρξης παράδοσης του γάλακτος αρχίζει την επομένη ημέρα από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .
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ΆΡΘΡΟ 25Ο 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 14 της παρούσας, (άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ) και την προβλεπόμενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% χωρίς τον ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης  στο
Δήμο Φ-Χ και αντίστοιχα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φ.Χ. το
αργότερο μέσα σε δέκα (10) 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.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 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 26Ο Εγγυήσεις :
Κάθε οικονομική προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση

συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης και ακολουθεί τη διαδικασία μέχρι
την υπογραφή της σύμβασης, οπότε και αντικαθίσταται από εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης 5%. 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
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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 5% 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
Δήμου ή και σε τρίτους, λόγω μη ενδεδειγμένης ποιότητας του γάλακτος.

ΆΡΘΡΟ 27Ο 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 Δήμος 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 Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες
τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως
αποζημίωση προς το Δήμο 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 Δήμο 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 Δήμου ή σε
ανώτερη βία η προθεσμία παρατείνεται επί τόσο χρόνο όσο διαρκεί το
κώλυμα από υπαιτιότητα του Δήμου 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 Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από
έγκριση της Νομαρχίας, ολόκληρου του ποσού της εγγύησης καταπίπτοντος
υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΆΡΘΡΟ 28Ο 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 επτά (7) 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
υπαλλήλους του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Φ.Χ. αυτούς που
δικαιούνται τα μέσα ατομικής προστασίας, για το έτος 2014-2015.

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 :
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 Δήμου 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 29Ο Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
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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 τρία
(3) σημεία διανομής :
α)Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού Ν.Φ.
β)Τμήμα Δημοτικού Νεκροταφείου Ν.Φ.
γ)ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ     Δ.Φ.Χ.  Ραιδεστού 21 Ν.Χ.

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 30Ο 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 31Ο Πληρωμή
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
του Δήμου Ν.Φ.Χ. και του Ενιαίου Φορέα Δράσεων Δ.Φ.Χ.

ΆΡΘΡΟ 32Ο 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 33Ο Δείγματα
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.

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
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αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά
στοιχεία.

Τα κατατεθέντα δείγματα του ανακηρυσσόμενου 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 34Ο Τρόπος Παραγωγής – Διανομής
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 Δήμου 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.

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

ΆΡΘΡΟ 35Ο Κρατήσεις
Ατυχήματα, ζημιές, συντηρήσεις οχημάτων, ψυγείων, φόροι, τέλη

χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του
Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ.

ΆΡΘΡΟ 36Ο Λοιποί Όροι
Διευκρινίζεται 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 Δημοτικό Κατάστημα
σύμφωνα με τα άρθρα των όρων της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
μεταφορά και παράδοση του γάλακτος στον Δήμο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος
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στο σημείο που θα υποδεχθεί από την Υπηρεσία .Επίσης είναι υπεύθυνος για
κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της παραδόσεως αυτής .

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ο προσφέρων τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
του όρους της διακήρυξης .

ΑΡΘΡΟ 39ο

Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η
παραδιδόμενη προμήθεια ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους της
Τεχνικής περιγραφής , ότι τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα
πιστοποιείται η καταλληλότητά τους .Θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά
στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται και σε καμία
περίπτωση δεν θα γίνει δεκτό υλικό δευτέρας ποιότητας .

ΑΡΘΡΟ 40ο

Ο χρόνος εγγύησης της προμήθειας δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή από
την επιτροπή θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων και δεν
μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος.
Κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να
αποκαθίσταται εντός 24 ωρών από την σχετική ειδοποίηση ΦΑΞ στο χώρο
που βρίσκονται τα είδη .
Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί στην προθεσμία αυτή τότε επιβάλλεται
στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με την αξία του είδους που παρουσίασε
ανωμαλία η οποία εκπίπτει από την κράτηση του 10% λόγω εγγύησης και θα
καθορίζεται από την υπηρεσία η οποία θα τι αντικαθιστά πλέον αμέσως .

ΑΡΘΡΟ 41ο
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες
για όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε
καμία αναθεώρηση.
Στην συμβατική αξία των υλικών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του
νόμου κρατήσεις , οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή .

ΑΡΘΡΟ 42ο
Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή
του πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο , η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης , εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του
πρωτ/λου παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται
μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών που παρατηρήθηκαν .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί από εγγύηση καλής
λειτουργίας ή διατήρησης για ποσό ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς
τον ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών . Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής  λειτουργίας
κατά τρείς (3) μήνες , δηλαδή ένα (1) έτος και 3 μήνες .

ΑΡΘΡΟ 43ο
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Με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας , η σύμβαση
θεωρείται ως συναφθείσα , το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ44ο
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση του όρους της διακήρυξης και των τευχών
που την συνοδεύουν , που με την προσφορά του αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως ο ανάδοχος αντίστοιχα  για το Δήμο Φ.Χ. και του Ενιαίου
Φορέα Δράσεων Δ.Φ.Χ.

ΑΡΘΡΟ45ο
Η παρούσα επέχει θέση διακηρύξεως , περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα
Αυγή  και στον τοπικό τύπο .

ΑΡΘΡΟ46ο
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ « …Σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την παραπάνω
προθεσμία των 20 ημερών ανεφάρμοστη , τότε η προθεσμία αυτή μπορεί να
περιοριστεί με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού
συμβουλίου μέχρι δέκα (10) ημέρες…..»
Δεδομένου ότι η εν λόγω προμήθεια εκκρεμεί για αρκετό χρονικό διάστημα με
αποτέλεσμα μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι να μην λαμβάνουν την εκ του νόμου
προβλεπόμενη παροχή κρίνουμε ως κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη
επίσπευσης των διαδικασιών και αντί των 20 ημερών δημοσίευσης να τηρηθεί
η προθεσμία των 10 ημερών.

ΑΡΘΡΟ47ο
Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο .

3) Την ψήφιση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα
έξι λεπτών (6.042,46 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% σε βάρος των
κατωτέρω κωδικών αριθμών του εγκεκριμένου προϋπ/σμού  του Δήμου έτους
2014 :

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 Κ.Α.Ε. 02.10.6063.002 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια
γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.'' ποσού #119,70# € +ΦΠΑ 13%=135,26€

 Κ.Α.Ε. 02.20.6063.001 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.''
ποσού #2.315,00# €+ ΦΠΑ 13%=2.615,95€

 Κ.Α.Ε. 02.30.6063.004 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος (βάσει Σ.Σ.Ε.)''
ποσού #359,00# €+ ΦΠΑ 13%=405,67€

 Κ.Α.Ε. 02.35.6063.002 με τίτλο ''Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.'' ποσού
#957,60# €
€+ ΦΠΑ 13%=1.082,09€

 Κ.Α.Ε. 02.45.6063.004 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές (γάλα
βάσει Σ.Σ.Ε.)'' ποσού #678,30# €+ ΦΠΑ 13%=766,48€
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΥΠΟΣΒ

 Κ.Α.Ε. 02.70.6063.002 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές (Λοιπά
είδη συλλογικής σύμβασης -γάλα.)'' ποσού #359,10# €+ ΦΠΑ
13%=405,78€

 ΚΑΕ 02.15.6063.001 με τίτλο ''Λοιπές πρόσθετες παροχές (Λοιπά είδη
συλλογικής σύμβασης -γάλα.)'' ποσού #558,60# €+ ΦΠΑ 13%=631,23.€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 196/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών
5. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
6. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
8. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
9. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
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